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ข้อมูลสรุป 

 
ปี 2557 นับเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย ทัง้จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งตามด้วยการท า

รัฐประหารและความไม่แน่นอนที่ยืดเยือ้ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวัลง และมีอตัราการเติบโตเหลือเพียงร้อยละ 0.7  โดยปราศจาก
สญัญาณการฟืน้ตวัในระยะยาว ขณะที่ความหวงัจากการฟืน้ตวัด้านการลงทนุจากการใช้จา่ยด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐลดน้อยลง เน่ืองจาก
ใช้ระยะเวลานานกวา่ที่คาดไว้ สว่นปัจจยัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ ยงัคงอ่อนตวั และยงัสร้างแรงกดดนัต่อการฟืน้ตวั อาทิ ภาคการส่งออก 
รายได้ภาคการเกษตร การบริโภคภาคครัวเรือน ฯลฯ  นอกจากนี ้หนีภ้าคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงูยงัคงเป็นตวัฉุดรัง้เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ก็ประสบปัญหาการชะลอตวัเช่นเดียวกัน แม้ธนาคารกลางสหรัฐจะยตุิมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) ในเร็ววนันี ้ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟืน้ตวัอยา่งตอ่เน่ือง แตก่ารอดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจยงัคงเกิดขึน้ในเศรษฐกิจ
หลกัอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะเงินฝืด ส่วนราคาน า้มนัที่ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี ถือเป็น
ปัจจยับวกส าหรับเศรษฐกิจในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจบางส่วน โดยเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ยงัคงได้รับผลกระทบ
ในทางลบอยู ่ 
 ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ในปี 2557 อยูใ่นชว่งเวลาการเติบโตที่แผ่วลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ออ่นแอ โดยเฉพาะธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลกัของธนาคารทิสโก้ต้องเผชิญกบัการออ่นตวัลงอยา่งรุนแรงโดยได้รับผลกระทบจากการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้นโยบาย
คืนภาษีส าหรับผู้ซือ้รถคนัแรก ซึง่สิน้สดุลงชว่งต้นปี 2556 ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงอยา่งมากจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34 เน่ืองจากอปุ
สงค์รถยนต์ถกูดงึไปใช้ลว่งหน้า ตัง้แตช่่วงที่มีการใช้นโยบายการคืนภาษีส าหรับผู้ซือ้รถยนต์คนัแรก ส่งผลให้สินเชื่อรวมของธนาคารทิสโก้หดตวัลง
กวา่ร้อยละ 8 ในปีนี ้
 แม้วา่ธุรกิจสินเช่ือจะเติบโตในระดบัต ่า ธนาคารทิสโก้ยงัคงสามารถรักษาผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ด้วยก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้มากกว่าร้อย
ละ7 ที่ 3,098 ล้านบาท จากความสามารถในการสร้างรายได้ผ่านการลดต้นทนุเงินฝาก และการขยายแหลง่ที่มาของรายได้คา่ธรรมเนียม เพื่อชดเชย
การออ่นตวัลงของธุรกิจสินเช่ือ ส่งผลให้รายได้รวมของธนาคารทิสโก้สามารถรักษาระดบัการเติบโตที่ร้อยละ 8  ในปี 2557 แรงกดดนัจากคณุภาพ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสถานการณ์ราคารถมือสองที่ลดลงได้เร่ิมอ่อนตวัลง แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ขณะที่ค่าใช้จ่ายส ารองหนีส้ญูอยู่ในระดับสงูกว่าปี
ก่อนหน้าเล็กน้อยเป็นผลจากการขาดทุนจากการขายรถยึดที่ยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่ าจะมีสญัญาณการปรับตัวดีขึน้ในช่วงปลายปี ทัง้นี ้อตัรา
ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยยงัคงแข็งแกร่งที่ร้อยละ 14.2 ขณะที่ระดบัเงินกองทนุของกลุ่มแข็งแกร่งยิ่งขึน้ ด้วยอตัราเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(BIS Ratio) สงูถึงร้อยละ 16  
 ธุรกิจภายในธนาคารทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินครอบคลมุใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สายงานกลุ่มลกูค้ารายย่อย (Retail 
Banking) สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) และสายงานกลุ่มลกูค้าธนบดี (Wealth Client)  สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อยชะลอ
ตวัอย่างเห็นได้ชดัจากธุรกิจการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นผลจากยอดขายรถยนต์ที่ตกลงอย่างมาก และการขยายสินเชื่อที่เป็นไปได้ล่าช้าท่ามกลางภาวะ
หนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยูใ่นระดบัสงู อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภยัยงัคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้ด้านการน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม ่การเข้าถึงกลุม่ลกูค้า และการเพิ่มชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ในขณะเดียวกนั ธุรกิจสินเช่ืออปุโภคบริโภค ภายใต้แบ
รนด์ “สมหวงั” ได้ขยายเครือข่ายสาขาการให้บริการเกือบ 100 สาขาทัว่ประเทศ สว่นสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท การเติบโตของสินเชื่อในภาพรวม
คอ่นข้างชะลอตวั แม้ว่าธุรกิจกับลกูค้าบรรษัทขนาดใหญ่ยงัคงเห็นการเติบโต จากโครงการด้านการลงทนุและการให้บริการด้านตลาดทนุที่เข้ามา
อยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่หลายโครงการและงานด้านตลาดทนุได้ลา่ช้าออกไปเพ่ือรอให้อปุสงค์ในตลาดและความเช่ือมัน่ของตลาดหุ้นปรับตวัดีขึ น้ ขณะที่
ลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มปรับตวัลดลงอยา่งมากตลอดทัง้ปี สาเหตหุลกัมาจากการหดตวัอย่างรุนแรงของสินเชื่อเพื่อผู้จ าหน่ายรถยนต์
ตามยอดขายของอตุสาหกรรมรถยนต์ 
 ส าหรับสายงานกลุ่มลูกค้าธนบดียงัคงสร้างผลงานโดดเด่น ตามเป้าหมายในการเป็นผู้น าด้านที่ปรึกษาการลงทนุชัน้แนวหน้า “Top 
Advisory House” ทัง้เร่ืองผลิตภณัฑ์และบริการ ธนาคารทิสโก้สามารถเสนอผลิตภณัฑ์ด้านการลงทนุและผลิตภณัฑ์เงินฝากที่มากด้วยคณุภาพแก่
ลกูค้ามาโดยตลอด อีกทัง้สามารถบริหารต้นทนุเงินทนุของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ลดลงอย่างมีประสิทธิผล พร้อมกับขยายปริมาณธุรกิจส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ด้านการลงทนุที่เก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียม ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ต้นทนุเงินทนุของธนาคารทิสโก้ลดลงร้อยละ 8 ขณะที่ยงัสามารถ
รักษาสภาพคลอ่งให้อยูใ่นระดบัที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด 
 กลุม่ทิสโก้ยงัคงด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง  พร้อมทัง้ได้ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน ในระหวา่งปีที่ผ่านมา คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งจดัตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ท าการประเมิน
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และทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อยกระดบัมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล ด้วย
หลกัการด าเนินงานที่โปร่งใสและการรักษาธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด ท าให้กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” ประจ าปี 2557 จากส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเน่ืองเป็นปีที่สอง อีกทัง้ ยงัได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดี
เยี่ยม” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 จากการประกาศรางวลั SET Award 2014 ตอกย า้ความเป็นเลิศในด้านการจดัท ารายงานธรรมาภิบาลและระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยม 
 เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึน้ ทิสโก้ริเร่ิมโครงการ Business Transformation เพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นองค์กรที่มุง่เน้นให้ความส าคญักบัลกูค้าอยา่งเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการด าเนินงาน
สงูสดุ ในระยะ 3 ปีของโครงการนี ้ทิสโก้จะยกระดับระบบการท างานแบบดัง้เดิมให้เป็นระบบที่มีนวตักรรมและทนัสมัยในทกุด้านให้ธุรกิจมีความ
ยืดหยุน่ เรียบงา่ย และคล่องตวัมากขึน้ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลกูค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทนัท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ทิสโก้ยงัคงให้ความส าคญัด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดยทิสโก้ลงทุนอย่างมากในบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทัง้ด้านคา่นิยมองค์กรและด้านความเชี่ยวชาญในการท างาน โครงการการสื่อสารค่านิยมองค์กรถกูปลกูฝังผ่านหลกั “คณุ
ค่าทิสโก้ 4H” ซึ่งหมายความถึงความคิด จิตใจ และการกระท า แบบคนทิสโก้ (Head-Heart-Hand) เพื่อสร้างทิสโก้ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization)  ซึ่งเป็นจดุมุ่งหมายสงูสดุขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล ส าหรับด้านความรู้ความช านาญ  ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้มีการ
จดัท าการประเมินความสามารถ และจดัโปรแกรมส าหรับการเรียนรู้และการพฒันาตลอดทัง้ปี เพื่อลดชอ่งวา่งด้านความสามารถภายในองค์กร 
 ด้านการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ทิสโก้เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเข้าสู่การด าเนินธุรกิจ ตัง้
เป้าเพื่อสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัทและสงัคม ในปีที่ผ่านมา ทิสโก้สนบัสนนุการพฒันาด้านการศึกษา การให้ความรู้ทางการเงิน และโครงการพฒันาที่
ยัง่ยืน ESG (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม) มาโดยตลอด การเรียนรู้ด้านการเงินด าเนินไปพร้อมกับการท างาน เช่น การให้ค าแนะน าแก่ผู้
ออมเงินและนักลงทุน การให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการให้ค าแนะน าด้านการท าธุรกิจที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีโครงการเพื่อสงัคม TISCO Youth Financial Camp ที่จดัขึน้เป็นประจ าเพ่ือให้ความรู้ด้านการเงินแก่เยาวชนและ
ชมุชน ปีนีย้งัเป็นครัง้แรกที่ทิสโก้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาทรโมเดล จดัโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก  เพื่อลดปัญหาการจราจร 
เปลี่ยนค่านิยมจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาเป็นรถสาธารณะ ด้วยการเน้นย า้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการธุรกิจ ท าให้ทิสโก้
สามารถสร้างรากฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกบัการชว่ยเหลือสงัคมและสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกนั 
 ส าหรับปี 2558 มองเห็นภาวะการฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป จากการกลบัมาของภาคการบริโภคและภาคการลงทนุ แม้วา่เศรษฐกิจโลก
ยงัมีความไมแ่น่นอน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานจะเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กอปรกับ
โอกาสที่เพิ่มขึน้จากการเชื่อมต่อกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าหนทางจะอีกยาวไกล แต่ยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและภาคการเงินการ
ธนาคารจะสามารถรองรับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึน้ได้อยา่งแน่นอน 
 ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนธนาคารมาโดยตลอดแม้ในเวลาที่
ยากล าบาก อีกทัง้ขอขอบคณุในความตัง้ใจและทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทิสโก้ที่ท าให้ธนาคารทิสโก้สามารถฝ่าฟันความท้าทาย พร้อมกับ
สร้างความส าเร็จที่ยัง่ยืนในระยะยาวสืบไป   
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ส่วนที่ 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเป็นมาของธนาคาร และการเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้ปรับสถานะจากบริษัทเงินทนุ ซึง่เดิมชื่อบริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“บง.ทิสโก้”) ก่อตัง้ขึน้ใน
ปี 2512 โดยมีผู้ ร่วมก่อตัง้คือ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุ้นร้อยละ 60 (2) Bancom Development Corporation ถือหุ้นร้อย
ละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 20 โดยประกอบธุรกิจเงินทนุหลกัทรัพย์และให้บริการวาณิชธนกิจเเห่งแรกในประเทศไทย ต่อมา
ในปี 2515 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า Mizuho Corporate Bank Ltd.) ได้เข้า
ซือ้หุ้นของบง.ทิสโก้ทัง้หมดจาก Bancom Development Corporation ในปี 2517 บง.ทิสโก้ได้ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยค้า จ ากดั ขึน้เพื่อประกอบ
ธุรกิจนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ และในปี 2526 บง.ทิสโก้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ตอ่มาในปี 2539 บง.ทิสโก้
ได้ควบรวมกิจการของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยค้า จ ากดั เข้ามา เพื่อรวมธุรกิจหลกัทรัพย์ที่กระจายอยู่ในสองบริษัทให้มาอยู่ภายใต้การจดัการของ
บริษัทเดียว โดยจดัตัง้เป็นบริษัทใหมข่ึน้และใช้ชื่อเดิมวา่ “บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)” (“บงล. ทิสโก้”) ต่อมาในปี 2541 ตาม
ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ก าหนดให้แยกธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจากกัน บงล.ทิสโก้จึงได้แยกสองธุรกิจนีอ้อกจากกันและ
ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ขึน้เพ่ือรับโอนธุรกิจหลกัทรัพย์จากบงล.ทิสโก้ทัง้หมด 

ในปี 2542 บง.ทิสโก้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัให้เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทนุชัน้ที่ 1 โดยบง.ทิสโก้เสนอขายหุ้น
บริุมสิทธิทัง้หมดจ านวน 600 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 6,000 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงการคลงัเป็นจ านวน 300 ล้านหุ้น 
มลูค่า 3,000 ล้านบาท และให้กับนักลงทุนสมทบ 300 ล้านหุ้น มลูค่า 3,000 ล้านบาท ผลจากการเพิ่มทนุครัง้นัน้ ท าให้สัดส่วนของ Banker 
Trust ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ลดลงจากประมาณร้อยละ 52 เหลือร้อยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลงัเข้ามามีสดัส่วนในการถือหุ้นบง.ทิสโก้
เป็นร้อยละ 42.84 และในส่วนของกระทรวงการคลังได้มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิชนิดเปลี่ยนมือได้ (Warrants) อายุ 3 ปี เพื่อใช้ซือ้หุ้น
บริุมสิทธิของบง.ทิสโก้ที่กระทรวงการคลงัถือครองให้กบันกัลงทนุสมทบ และภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบก าหนดไป เม่ือวนัที่ 
31 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีผู้ ใช้สิทธิเป็นจ านวนมากจนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลงัลดลงเหลือ 319,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.05 
ของหุ้นทัง้หมดของบง.ทิสโก้ 

ในปี 2548 บง.ทิสโก้เป็นสถาบนัการเงินแหง่แรกที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลงั นับ
จากที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพฒันาสถาบนัการเงินเพื่อปฏิรูประบบสถาบนัการเงินไทยในเดือนตลุาคม 2547 โดยได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) และได้เร่ิมประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา 

ในปี 2550 ธนาคารได้ด าเนินการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจการเงินตามที่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบ
รวมกลุม่ (Consolidated Supervision) เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยมีธนาคารเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ ซึ่งการจดักลุ่มธุรกิจการเงินนีเ้อือ้
ต่อธนาคารในการบริหารความเสี่ยง และการจัดการเงินกองทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงธนาคารยงัสามารถด าเนินธุรกิจและด ารง
นโยบายจา่ยเงินปันผลได้ตามแผนงานที่ธนาคารได้วางไว้ 

หลงัจากพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารได้ยื่นขออนมุตัิการจดัตัง้กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินโดยมีบริษัทโฮลดิง้เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่แทนธนาคารทิสโก้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 22 สิงหาคม 2551 ธนาคาร
ได้จดัตัง้บริษัทโฮลดิง้โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ทิสโก้ ธนาคารทิสโก้จะด าเนินการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทัง้หมด และหุ้นในบริษัท โตเกียว  ลี
สซิง่ (ไทยแลนด์) จ ากดั  ให้กบับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยธนาคารจะประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอยา่งเดียว และ
ไมถื่อหุ้นของบริษัทยอ่ยใดๆ ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ 

ในปี 2552 แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิส
โก้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทสามารถท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ได้ร้อยละ 99.51 ของจ านวนหลกัทรัพย์ที่
ออกแล้วทัง้หมด และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แทนธนาคารทิสโก้เม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2552  ขณะเดียวกัน 
ธนาคารได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และในเดือน
พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เสนอขายหุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้กับผู้
ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ การเสนอหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ในการใ ห้
บริษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้อยละ 100 และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารทิสโก้ที่ยงัมิได้ท าการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
ธนาคารกับหุ้นของบริษัท โดยมีระยะเวลาเสนอขายรวม12 เดือน โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และสิน้สดุในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
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2553  ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธิครบทั ง้จ านวน ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร  
ทิสโก้เพิ่มขึน้เป็น 8,192 ล้านบาท ในปี 2557 ธนาคารทิสโก้ได้เพิ่มทุนตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
สนับสนนุการขยายธุรกิจในอนาคต และมีเงินกองทุนอยู่ในระดบัที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากขึน้  ทัง้นี ้ธนาคารได้ออกและ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม คิดเป็นยอดเงินจากการเพิ่มทนุจ านวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้ทนุช าระแล้วของธนาคารเพิ่มขึน้เป็น 
9,215,676,920 บาท ปัจจบุนั บริษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแล้วทัง้หมด       

1.2 การประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ภายหลงัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ ธนาคารทิสโก้เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร มีดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้       
เงินให้สินเช่ือ 4,404 41.4  5,798  46.7      6,063  47.6 
รายการระหวา่งธนาคาร 662 6.2  910  7.3         587  4.6 
เงินให้เชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงิน 8,964 84.2  10,996  88.6    10,889  85.5 
เงินลงทนุ 175 1.6  215  1.7         405  3.2 

รายได้ดอกเบีย้ 14,206 133.4 17,919  144.3  17,944 140.9 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (7,872) (73.9) (9,885) (79.6)  (9,084) (71.3) 
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 6,334 59.5 8,034  64.7  8,860 69.6 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 2,495 23.4  3,294   26.5  3,068 24.0 
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (73) (0.7) (77)  (0.6)  (65) (0.5) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 2,422 22.8  3,217   25.9  3,003 23.5 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,890 17.8 1,165  9.4  874 6.9 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 10,646 100.0 12,416  100.0  12,737 100.0 
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1.4 ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร 

เพ่ือให้กลยทุธ์และแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบักลยทุธ์ของกลุม่ทิสโก้ ธนาคารมีการวางแผนกลยทุธ์และแผน
ธุรกิจตามแนวทางที่ก าหนดโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้   

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

เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกนัของทัง้กลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ก าหนดให้มีการวางวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) และคณุคา่ (Value) ขององค์กรไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร วิสยัทศัน์เป็นตวัก าหนดภาพความมุ่งหวงัสูงสดุที่องค์กรต้องการ
จะบรรลุพันธกิจเป็นการก าหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการด าเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผู้ บริหารและ
พนกังานจะน ามาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย 

วิสยัทศัน์ขององค์กร คือ “สรรค์สร้างโอกาสชาญฉลาดเพ่ือคณุ” 

พนัธกิจขององค์กร   คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแหง่การเติบโตอยา่งมีคณุภาพ ที่มุง่เน้นการน าเสนอผลิตภณัฑ์การเงินอนัมีคณุค่าให้กับลกูค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้ น าและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพืน้ที่ โดยให้
ความส าคญักบัการริเร่ิมการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์การเงินใหม่ๆ   และการให้ค าแนะน าที่สรรสร้างโอกาสทางการเงินของลกูค้าในทกุช่วงของชีวิต 
การพฒันาบคุคลากรอยา่งตอ่เน่ืองและการลงทนุในเทคโนโลยีชัน้น าคือหวัใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยงัยึดมั่นใน
วฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์ ยตุิธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คณุคา่อยา่งยัง่ยืนเพื่อลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคม” 

คา่นิยมขององค์กร   กลุม่ทิสโก้มีคา่นิยมองค์กรซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการให้บริการแก่ลกูค้า และเป็นคณุคา่ที่มุ่งปลกูฝังแก่พนักงาน
ทกุคน เพื่อพฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กรและเป็นแมบ่ทในการสร้าง ทศันคติของการท างานอยา่งมืออาชีพ คา่นิยมที่ทิสโก้ให้ความส าคญั ได้แก่ 

1) ลูกค้าเป็นหลัก ใสใ่จมุง่บริการลกูค้าเป็นหลกั สามารถเสนอแนวคิดและพฒันาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลกูค้า  

2) เช่ียวชาญอย่างผู้น า  บคุลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ให้มีขีดความสามารถและทกัษะที่โดด
เดน่ สะท้อนความเป็นผู้น าในด้านคณุภาพบริการเพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสตัย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสงูสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบตัิงานและการให้บริการแก่ลกูค้า 

4) ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความช านาญเท่านัน้ แต่ยัง
ผสมผสานในสว่นของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อวา่ค าแนะน าตา่งๆ ที่มอบให้แก่ลกูค้า ต้องมีทัง้
ความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมมุมอง สร้างทางเลือกในการ
บริหารจดัการตา่งๆ เก่ียวกบัการเงินได้ 

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ  สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพและการปฏิบตัิงานที่นา่เชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพงึพอใจและความส าเร็จ
ของลกูค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

6) การให้ค าแนะน า บคุลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน า วางแผน จดัการ ด้าน
การเงิน ให้กับผู้ อ่ืนอย่างดีที่สดุ ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า เพ่ือชว่ยให้ลกูค้าบรรลเุป้าหมายทางการเงินอยา่งแท้จริง 

การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan and Strategy Map)  

ในการจัดท าแผนธุรกิจส าหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุ่มทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีย้ังพิจารณาถึงปัจจัยภายในอ่ืนๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นส าคญัต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบตัิ (Priority Issue) โดยผู้บริหารจะน าปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจดัท าแผนกลยทุธ์องค์กร (Corporate Strategy 
Map) ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ (Vision) ขององค์กร  

ในการน ากลยทุธ์มาใช้ปฏิบตัิ กลุม่ทิสโก้ได้น าเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ในการสร้างความสมดลุของกลยทุธ์ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการท างานภายใน และด้านการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) 
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ของแต่ละสายธุรกิจ อนัจะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ก าหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการ
ปฏิบตัิงาน โดยมีการติดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลเุป้าหมายขององค์กรตามวิสยัทศัน์และภารกิจที่วางไว้นัน้ กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดแผนกลยทุธ์
องค์กรไว้โดยมีประเด็นที่มุง่เน้น ดงัตอ่ไปนี ้

1. การให้บริการและน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่ดีที่สดุ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั โดยกลุม่ทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจเป็นการรวมศนูย์ที่ลกูค้า (Client Centric)  

2. การขยายชอ่งทางการจ าหน่าย ทีมขาย รวมทัง้การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อเข้าถึงลกูค้าให้ได้มากที่สดุ และ
น าเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ที่เป็นที่ต้องการของลกูค้า เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

3. การพัฒนาผลิตภณัฑ์คณุภาพ เพื่อน าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สดุให้กับลกูค้าอย่างครบวงจร รวมทัง้มุ่งเน้นการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน และปรับปรุงระบบการท างานให้เป็นระบบอตัโนมตัิ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมและเครือข่ายการบริการที่เพิ่ม
สงูขึน้ 

4. การสร้างและสื่อสารแบรนด์ (Branding) และรักษาภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสง่เสริมให้ผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มทิสโก้
เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย รวมถึงการประสานความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างบริษัทในกลุ่ม และการน าระบบลกูค้าสมัพนัธ์มา
ใช้ (Customer Relationship Management) เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ และรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า  

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านสํานักงาน
ใหญ่ของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสาขาที่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครและภมิูภาคทัง้สิน้ 56 แหง่ ดงันี ้ 

 

เขตพืน้ที่  สาขา 

กรุงเทพมหานคร : สาทร รัตนาธิเบศร์ ศรีนครินทร์ รังสิต เพชรบุรีตัดใหม่ เซ็นทรัลเวิลด์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ดิโอลด์สยาม                  
อาคารภคินทร์ เซ็นทรัลแจ้งวฒันะ ซีคอนสแควร์ เยาวราช สยามพารากอน เซ็นทรัลพระราม 3 เดอะมอลล์
บางแค วรจกัร เซ็นทรัลป่ินเกล้า เดอะมอลล์ทา่พระ เซ็นทรัลบางนา เดอะมอลล์บางกะปิ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
เซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลลาดพร้าว เกตเวย์เอกมัย ราชวงศ์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซีคอนบางแค 
บางลําภ ูสยามสแควร์วนั และเมกะบางนา 

ปริมณฑล : นครปฐม สมทุรสาคร 

ภาคกลาง : อยธุยา สระบรีุ ชลบรีุ ระยอง ราชบรีุ จนัทบรีุ พทัยา และศรีราชา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา เทสโก้โลตสัโคราช ขอนแก่น อดุรธานี อบุลราชธานี และสริุนทร์  

ภาคเหนือ : เชียงใหม ่พิษณโุลก และนครสวรรค์ 

ภาคใต้ : ภเูก็ต สงขลา สรุาษฎร์ธานี ตรัง รัษฏาภเูก็ต กระบี่ และนิพทัธ์อทุิศ 2 (หาดใหญ่) 

2.1 ลักษณะบริการ 

  
 ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วยบริการ 6 กลุ่ม
ดงัตอ่ไปนี ้1) ธุรกิจบริการธนกิจลกูค้ารายย่อย   2) ธุรกิจบริการลกูค้าธนบดีธนกิจ 3) ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 4)  ธุรกิจบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลาง 5) บริการธุรกิจจดัการการเงิน และ 6) บริหารเงินและการลงทนุ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดงันี ้

1. ธุรกิจบริการธนกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) 

ธุรกิจบริการธนกิจลกูค้ารายยอ่ย ให้บริการ 3 ประเภทดงันี ้

1.1 บริการสินเช่ือรายย่อย (Retail Loans) 

บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ทัง้นี ้บริการสินเชื่อรายย่อยมีวตัถปุระสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่ อการอปุโภคบริโภคเป็นหลกั โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อย
ตามวตัถปุระสงค์ของการกู้ยืมได้ดงันี ้

 สินเช่ือเช่าซือ้ 

สินเชื่อเช่าซือ้ เป็นการให้บริการกู้ ยืมเพื่อเช่าซือ้ทรัพย์สิน ซึ่งผู้ เช่าซือ้ต้องวางเงินดาวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทกําหนด และผ่อนชําระคา่งวดเป็นจํานวนเทา่ๆ กนัตลอดอายขุองสญัญาเชา่ซือ้ โดยในระหวา่ง
การผ่อนชําระธนาคาร และ/หรือบริษัทยงัคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้ เช่าซือ้จะผ่อนชําระเงินกู้ครบถ้วน อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1-7 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงที่ตามอตัราตลาด ณ วนัที่ทําสญัญา 

ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้สําหรับรถยนต์ทกุชนิดทัง้ใหม่และเก่า และรถจกัรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้สําหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ระบบดิจิตอล 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ และเคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์มีจํานวน 160,732.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกับยอด
สินเช่ือ ณ สิน้ปี 2556 ที่มีจํานวน 177,565.16 ล้านบาท เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวัและยอดจําหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศที่ลดลง 

 



 
ส่วนที ่1 หวัข้อที ่2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 

สินเช่ือเช่าซือ้ 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555  
(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2556  

(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2557  

(ล้านบาท) 

อัตราการเตบิโต 
(ร้อยละ) 

 รถยนต์  154,049.32 177,565.16 160,732.05 (9.5) 
 

ปี 2557 ธนาคารทิสโก้ให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 27.1 มาสด้าร้อยละ 22.9 เชฟโรเล็ตร้อยละ 13.6 อีซูซ ุ
ร้อยละ 12.2 โตโยต้าร้อยละ 8.0 และยี่ห้ออ่ืนๆ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ทัง้หมด และมี
สดัสว่นการให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 83 ต่อ 17 ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้
ตอ่ไป เน่ืองจากความต้องการสินเช่ือประเภทนีย้งัคงมีอยูส่งู โดยมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการให้บริการ นําเสนอบริการที่หลากหลาย 
ตลอดจนการควบคมุคณุภาพสินเชื่ออยา่งมีประสิทธิผล มากกวา่ที่จะเน้นการแข่งขนัด้านราคา ทัง้นี ้การกําหนดอตัราดอกเบีย้การให้
กู้ยืมยงัคงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดโดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค ให้บริการสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด โดยมุง่เน้นสินเช่ือที่มีอตัราผลตอบแทนหลงั
ปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 
สินเช่ือเพ่ือการเคหะ และสินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  

สินเช่ือเพื่อการเคหะ  เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซือ้อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อ
เอนกประสงค์เพ่ือการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินโดยใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั ซึง่สินเชื่อเพื่อการเคหะมีอายตุัง้แต่ 3–30 ปี 
และมีหลกัประกันเต็มวงเงิน อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวัตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงที่ในช่วง    
1–3 ปีแรกของการกู้  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 สินเชื่อเพื่อการเคหะมีจํานวน 1,310.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกับสินเชื่อเพื่อ
การเคหะ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจํานวน 1,428.19 ล้านบาท โดยสว่นหนึ่งเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วน
บคุคล สินเช่ือจํานําทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และสินเช่ือเอนกประสงค์เพ่ือสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยอายุ
ของเงินให้สินเช่ืออยูร่ะหวา่ง 6-60 เดือน ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของลกัษณะการใช้เงินและความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า 
สินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคที่โดดเด่นของธนาคาร คือ บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์เพื่อการอปุโภคบริโภค  ภายใต้แบรนด์ 
“ทิสโก้ ออโต้ แคช” ซึง่เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์สําหรับเจ้าของรถที่ต้องการใช้วงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีจดุเด่นคือ 
สะดวก รวดเร็ว ไมต้่องโอนทะเบียนรถยนต์ ลกูค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติ และให้อตัราดอกเบีย้ที่ตํ่ากวา่สินเช่ือบคุคลทัว่ไปซึง่ ลกูค้า
สามารถติดตามข่าวสารข้อมลูของ ทิสโก้ ออโต้ แคชผ่านทาง เวปไซต์  www.tiscoautocash.com นอกจากนี ้เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้กบัลกูค้าในการเข้าถึงบริการมากยิ่งขึน้  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 สินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคมีจํานวน 14,709.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 เม่ือเทียบกับ
สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจํานวน 13,872.43 ล้านบาท 

 
ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือรายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2557 
อัตราการ 
เตบิโต 

(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 สนิเช่ือเช่าซือ้  154,049.32  90.7 177,526.38 92.1 160,732.05 90.9 (9.5) 
 สนิเช่ือเพ่ือการเคหะ     1,455.60  0.9 1,428.19  0.7 1,310.82 0.7 (8.2) 
 สนิเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  9,877.98 6.4 13,872.43 7.2 14,709.15 8.3 6.0 
 รวม  165,382.89 100.0 192,827.01 100.0 176,752.02 100.0 (8.3) 

 



 
ส่วนที ่1 หวัข้อที ่2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
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กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

สําหรับธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย ธนาคารให้บริการสินเช่ือรายยอ่ยผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร  โดยธนาคารมีฐาน
ลกูค้าที่มัน่คงผ่านตวัแทนจําหน่าย (Dealer) ซึง่ลกูค้าผู้ เชา่ซือ้สว่นใหญ่เป็นบคุคลธรรมดาที่มีรายได้ประจํา และมีประวตัิการชําระเงินที่ดี 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้เน้นการให้บริการกับฐานลูกค้าเดิมที่ใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้กบัธนาคาร ซึง่มีประวตัิการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนีอ้ยา่งเพียงพอ 

1.2 บริการเงนิฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

ธนาคารทิสโก้ได้มีการระดมเงินออมโดยการให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ 
และเงินฝากประจํา รวมถึงการบริการด้านการเงินที่เก่ียวข้อง เชน่ การออกแคชเชียร์เช็คและเช็คสว่นบคุคล การเรียกเก็บเช็ค และการบริการเงินโอน 
โดยธนาคารได้เปิดให้บริการดงักลา่ว ทัง้ที่สํานกังานใหญ่ และสาขาของธนาคารทกุแหง่ ในปี 2557 ธนาคารทิสโก้เน้นการทําตลาดผลิตภณัฑ์ด้าน
การเงินและการลงทนุอย่างครบวงจร โดยนําเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสงูเม่ือเทียบกับบญัชีเงินฝากทัว่ไป และมีภาพคล่องในการ
เบิกเงินสงู เชน่ เงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ (Diamond Saving) ที่เน้นลกูค้ากลุ่มที่มีเงินออมมากกว่า 1 ล้านบาท พร้อมกับสิทธิประโยชน์ทางด้าน
บญัชี และเงินฝากซปุเปอร์ออมทรัพย์สําหรับลกูค้ากลุม่ที่มีเงินออมไมเ่กิน 1 ล้านบาท ซึง่สามารถถอนได้ถึงเดือนละ 4 ครัง้ โดยไม่จํากัดจํานวนเงิน 
และไมมี่คา่บริการสําหรับการถอนข้ามเขต ตลอดจนการเสนอรายการส่งเสริมการขายสําหรับเงินฝากประจําระยะสัน้ถึงระยะกลางอย่างต่อเน่ือง  
โดยธนาคารได้ออมแคมเปญส่งเสริมการขายสําหรับผลิตภณัฑ์ออมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “TISCO เงินฝากประจําพิเศษ 5 เดือน 2.8%”  นอกจากนี ้
ธนาคารยงัเปิดให้บริการสาขาธนาคารเพิ่มเติมจํานวน 4 แหง่ ประกอบด้วย สาขาบางลําพ ูสาขาถนนนิพทัธ์อทุิศ 2 หาดใหญ่ สาขาสยามสแควร์วนั 
และสาขาเมกะบางนา โดยเป็นสาขาเต็มรูปแบบที่สามารถให้บริการครอบคลมุผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และการลงทนุทกุประเภทของกลุม่ทิสโก้ 

1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารทิสโก้ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภยัจากกรมการประกันภยั  กระทรวงพาณิชย์ ในปี 
2548 โดยธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกันภยัทัง้ในส่วนประกันชีวิต  และประกันวินาศภยั โดยให้บริการประกันภยัประเภทต่าง ๆ แก่ลกูค้า
ธนาคาร  ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมีความมุง่มัน่ที่จะสรรหาและพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและประกนัชีวิตที่เหมาะสมกบัความเสี่ยงของแตล่ะ
กลุม่ลกูค้า โดยมีผลิตภณัฑ์ทัง้ในหมวดประกนัวินาศภยั อาทิ ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัอคัคีภยัและภยัธรรมชาติ  รวมถึงผลิตภณัฑ์ในหมวดประกนั
ชีวิต อาทิ ประกันสินเชื่อ ประกันแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบํานาญ  ปัจจบุนัธนาคารมีพนัธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัท ต่างก็เป็นบริษัท
ประกนัภยัชัน้แนวหน้า ที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมัน่คง  

ในปี 2557 ธนาคารมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์ในกลุ่มประกันภยัรถยนต์ ประกันสขุภาพในกลุ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรง และ
ประกนัชีวิตออมเงินเพ่ือวยัเกษียณอาย ุสําหรับประกนัภยัรถยนต์ ธนาคารได้พฒันาผลิตภณัฑ์ประกันภยัรถยนต์ในกลุ่มความคุ้มครองยานพาหนะ
ทางบก (ประเภท3+) ซึ่งให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่าประกันภยัรถยนต์ 3+ ทัว่ไป โดยเพิ่มความคุ้มครองกรณีรถเกิดอบุัติเหตทุัว่ไป และยงัเพิ่ม
ความคุ้มครองประกนัโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถ ในวงเงินสงูถึง 40,000 บาท ความคุ้มครองภยัก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 
24 ชัว่โมง ในอตัราเบีย้ประกนัภยัที่สามารถแข่งขนัได้ในตลาด ภายใต้ชื่อ "ประกันภยัรถยนต์ ONE mini" ซึ่งได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 
ในสว่นของประกนัสขุภาพ ธนาคารได้ออกแบบผลิตภณัฑ์ “Zero Cancer Plan” หรือแผนคุ้มครองโรคมะเร็ง ภายใต้แนวคิดว่า "มะเร็งตรวจพบไว 
รักษาหายได้" โดยออกแบบความคุ้มครองให้ลกูค้า ได้รับผลประโยชน์ทนัทีเม่ือตรวจพบ และเพ่ิมความคุ้มครองคา่รักษาพยาบาลด้วยวงเงินสงูสดุ 1 
ล้านบาท โดยลูกค้าสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริงจนเต็มวงเงิน นอกจากนี ้ธนาคารได้เล็งเห็นความสําคัญของการวางแผน เพื่อการ
เกษียณอาย ุสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงวยัในประเทศ จึงได้ออกผลิตภณัฑ์ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณเพื่อให้
ลกูค้าได้วางแผนการออม โดยลกูค้าสามารถเลือกแผนอายเุกษียณได้ทัง้ 55 ปี และ 60 ปี และเลือกแผนการชําระเบีย้ประกันได้ทัง้แบบระยะสัน้ 
หรือชําระจนครบเกษียณอาย ุภายใต้ชื่อทางการตลาด “My Wish – Retirement Plan” โดยนําเสนอผลิตภณัฑ์ประกันผ่านทกุช่องทางของธนาคาร 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้จดัการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์แต่ละผลิตภณัฑ์ รวมถึงพฒันาทีมที่ปรึกษาด้านผลิตภณัฑ์
และการรับสินไหมเป็นพิเศษ จงึมัน่ใจได้วา่ลกูค้าจะได้รับข้อมลูด้านผลิตภณัฑ์ และได้รับบริการหลงัการขายที่ดีที่สดุ  

2.     ธุรกิจบริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

ธุรกิจลกูค้าธนบดีธนกิจ เป็นการให้บริการแก่ลกูค้าที่มีเงินออม และเงินลงทนุตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป ประกอบด้วยบริการเงิน
ฝาก บริการบริหารจดัการทางการเงิน และให้คําปรึกษาในด้านการบริหารจดัการทางการเงินและการลงทนุ ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ ให้บริการ
ที่ปรึกษาด้านการลงทนุชัน้แนวหน้า “Top Advisory House”  ในปี 2557 ทิสโก้ เวลธ์ยงัคงมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาการลงทนุที่
ครอบคลมุทกุประเภทสินทรัพย์ ทัง้นี ้ ศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จดัทํารายงานการวิเคราะห์ 
Global Economic Review และ Global Wealth Strategy ที่เจาะลกึถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนํากลยทุธ์การจดัพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 
ทัว่โลก รวมทัง้รายบทวิเคราะห์ฉบบัพิเศษ (Special Issues) ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทนุในสถานการณ์ปัจจบุนัที่มีความ
น่าสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยลกูค้าสามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์เหล่านี ้ผ่านทางเวปไซต์ 
www.tiscowealth.com  และยงัมีการเพิ่มบริการ “Global Trade” ซึ่งลกูค้าสามารถเปิดบญัชีสําหรับซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลกได้ 

http://www.tiscowealth.com/
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นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มบริการ “TISCO Investment Center” หรือที่ปรึกษาการลงทนุที่คอยให้คําแนะนํากับลกูค้าในด้านการบริหารเงินและการ
ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสาขาของธนาคาร ทิสโก้ เวลธ์ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยในปีที่ผ่านมาจํานวน
พนกังานแนะนําการลงทนุที่มีใบประกาศ “Single License” มีจํานวนสงูถึงร้อยละ 90 

3. ธุรกิจบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่
เก่ียวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client)  โดยบริการหลกัเป็นการให้สินเชื่อเพื่อนําไปใช้ใน
วตัถปุระสงค์ด้านการพาณิชย์ตา่งๆ และการให้บริการที่เก่ียวข้อง เช่น การคํา้ประกัน อาวลั การให้คําปรึกษาด้านการกู้ เงินและการปรับโครงสร้าง
หนี ้ฯลฯ โดยแบง่ประเภทของบริการออกตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 สินเช่ือเงนิทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นฤดกูาล เช่น การให้สินเชื่อเพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบ การจดัเก็บสินค้าเพื่อขาย การขายชําระ
คืนเจ้าหนีก้ารค้าระยะสัน้ เป็นต้น สินเชื่อประเภทนีเ้ป็นสินเชื่อระยะสัน้ที่สามารถเบิกใช้และชําระคืนได้ภายในวงเงินที่กําหนดตลอด
ระยะเวลาการกู้  สว่นใหญ่มีการกําหนดอายวุงเงินไว้ไมเ่กิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็นประจําทกุปี   

 สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว เป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่ มี
วตัถปุระสงค์การใช้เงินกู้ชดัเจน โดยมีลกัษณะโครงการที่เป็นฐานรายได้ของลกูค้าและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้ 
สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาวสว่นใหญ่เป็นสินเช่ือที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ชดัเจน ให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาและความ
คืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกค้า ทัง้นีธ้นาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทกุภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ ลักษณะ
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบก ารหรือขยายธุรกิจ 
สินเช่ือเพ่ือการก่อสร้างหมูบ้่านจดัสรร หรืออาคารชดุ สินเช่ือเพ่ืองานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน หรืองานประมลู
ขนาดใหญ่ สินเช่ือเพ่ือซือ้และติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น  

 สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์อื่น 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดงักล่าวข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยงัให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะการ
กู้ยืมแบบอ่ืน เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะสัน้ถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพ ย์
สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มี
สินทรัพย์ที่ผู้กู้ซือ้เพ่ือการลงทนุเป็นหลกัประกนั เชน่ อสงัหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อ่ืน โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชํา ระ
คืนตามความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นัน้ (Operating Asset)  

 บริการออกหนังสือค า้ประกันและอาวัลตั๋วเงนิ 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนงัสือคํา้ประกันและอาวลัตัว๋เงิน สําหรับลกูค้าที่ต้องการใช้ในการดําเนินงานบางประเภทที่
จําเป็นต้องมีการวางหนังสือคํา้ประกันให้กับหน่วยงานผู้ ว่าจ้างต่างๆ เช่น การยื่นประมลูงานต่างๆ จนถึง การคํา้ประกันผลงาน
ก่อสร้าง หรือการออกหนงัสือคํา้ประกันการสัง่ซือ้ให้กับผู้ผลิต เช่น การซือ้วตัถดุิบเป็นจํานวนมาก ทัง้นีเ้งื่อนไขของหนังสือคํา้ประกัน
สามารถปรับให้เข้ากบัความต้องการของผู้ รับผลประโยชน์ได้ 

 บริการให้ค าปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้านเงนิกู้  

ธนาคารทิสโก้ให้คําปรึกษาและบริการอ่ืนด้านเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น การให้คําปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน และการ
ปรับโครงสร้างหนี ้(Loan Restructuring) การเป็นผู้จดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตวัแทนสินเชื่อ (Facility Agent) 
และตวัแทนหลกัประกนั (Security Agent) เป็นต้น 

 บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจการให้บริการคสัโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลกัทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ การ
ติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลกูค้า อนัได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุส่วนบุคคล บุคคล ธรรมดา และนิติบุคล 
ตลอดจนการรับรองมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิให้กบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ  
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กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุม่ลกูค้าเดิมที่มีความสมัพนัธ์กับธนาคารมานาน และกลุ่มลกูค้าใหม่จากภาคธุรกิจสําคญัที่ช่วย
ในการผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ เชน่ การลงทนุ อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ /ชิน้ส่วน 
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนสง่และระบบลอจิสติกส์ และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักับ
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน เชน่ พลงังาน อสงัหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง และสาธารณปูโภคที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเช่ือธุรกิจผ่านสํานกังานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขาในตา่งจงัหวดั ปัจจบุนัเจ้าหน้าที่การตลาดของ
ธนาคารจะติดต่อกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง หรือในบางกรณีลูกค้าที่สนใจอาจติดต่อธนาคารก็ได้ น อกจากนี ้ธนาคารยังมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อโฆษณาตา่งๆ เชน่ วิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

4.     บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending) 

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลกั อาทิ 
สินเช่ือเพ่ือผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเช่ือเงินทนุหมนุเวียน สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อธุรกิจเช่าซือ้และลีสซิ่ง สําหรับลกูค้าในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น 
ธุรกิจยานยนต์และชิน้สว่นรถยนต์ และธุรกิจการขนสง่และโลจิสติกส์ เป็นต้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทิสโก้มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน  53,083.22 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของสินเชื่อรวม) 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.8 จาก 51,121.63 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 ขณะที่สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีจํานวน 23,389.51 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 27.0 เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2556 ที่มีจํานวน 32,034.44 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของสินเชื่อเพื่อผู้ จําหน่ายรถยนต์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2557 
อัตราการเตบิโต 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  การผลติและการพาณิชย์ 17,226.31  7.2 17,739.39  6.3 18,862.96 7.3 6.3 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10,203.97  4.3 11,417.61  4.1 12,160.59 4.7 6.5 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 14,888.26  6.2 21,554.03  7.7 21,802.94 8.4 1.2 
  การเกษตรและเหมืองแร่ 675.20  0.3 410.61  0.1 256.73 0.1 (37.5) 
รวมสนิเช่ือธุรกิจ   42,993.75  18.0 51,121.63  18.2 53,083.22 20.6 3.8 
สนิเช่ือขนาดกลางและขนาดย่อม 25,780.61 10.8 32,034.44  11.4 23,389.51 9.0 (27.0) 
สนิเช่ือรายย่อย และสนิเช่ืออ่ืน 169,892.09 71.2 197,670.35  70.4 181,568.96 70.4 (8.1) 
รวมสินเช่ือธนาคาร 238,666.45 100.0 280,826.43  100.0 258,041.68 100.0 (8.1) 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุม่ลกูค้าเดิมที่มีความสมัพนัธ์กับธนาคารมานาน และกลุ่มลกูค้าใหม่จากภาคธุรกิจสําคญัที่ช่วยใน
การผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ เชน่ การลงทนุ อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ /ชิน้ส่วน การเกษตรและ
การแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักับสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น 
พลงังาน อสงัหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง และสาธารณปูโภคที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดกลางผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขาในต่างจังหวัด 
ปัจจบุนัเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคารจะติดตอ่กบักลุม่ลกูค้าโดยตรง หรือในบางกรณีลกูค้าที่สนใจอาจติดตอ่ธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ธนาคารยงั
มีการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อโฆษณาตา่งๆ เชน่ วิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

5.     บริการธุรกิจจัดการการเงนิ (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริการจดัการการเงิน ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
สําหรับลกูค้ากลุม่ธุรกิจ  ซึง่จะชว่ยลกูค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบริการจดัการของธุรกิจ ประกอบด้วย  การ
บริการ 3 กลุม่หลกั คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพ
คลอ่ง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออํานวยความ
สะดวกลกูค้าสําหรับทําธุรกรรมและเรียกดขู้อมลูตา่งๆ  
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6. บริหารเงนิและการลงทุน (Corporate Investment) 

หน่วยงานการบริหารเงินเป็นสว่นงานหนึ่งของธนาคาร ทําหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารซึง่ครอบคลมุการจดัหา
เงินทนุจากสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ และการลงทนุในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสงูสดุภายใต้ก ลยทุธ์และ
นโยบายการควบคมุความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงการจดัสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สําหรับตราสารหนีธ้นาคารมีการลงทนุในตราสารหนีท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ยงัมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรา
สารทนุ ทัง้ที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัทรัพย์ที่ไมไ่ด้จดทะเบียน นโยบายการลงทนุของธนาคาร จะเน้นการลงทนุระยะ
ยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทนุเพ่ือเงินปันผลและกําไรจากสว่นตา่งของราคา 

มลูคา่เงินลงทนุของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 13,308.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.7 จากสิน้ปี 2556 ที่
มีจํานวน 10,029.37 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มของเงินลงทนุในตราสารหนีเ้พ่ือการลงทนุ 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    ลักษณะตลาด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีจํานวนทัง้สิน้ 30 แหง่ แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลกู และสาขาธนาคารต่างประเทศจํานวน 14 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้านเงินฝากและเงินให้
สินเช่ือมีรายละเอียดดงันี ้

เงินฝาก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  มียอดคงค้างทัง้สิน้ 10 ,888,161 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 
เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2556 ออ่นตวัลงจากอตัราการเติบโตร้อยละ 9.7 ในปี 2556 สอดคล้องไปกบัความต้องการสินเช่ือที่ออ่นตวัลง ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลดมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.30 เทียบกบัร้อยละ 1.76 ณ สิน้ปี 2556 เป็น
ผลจากการปรับลดอตัราดอกเบีย้ของธนาคารแหง่ประเทศไทยเพ่ือสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยงใน
หลายด้าน ทัง้จากปัญหาหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู และปัญหาความไม่สงบทางการเมือง สําหรับปี 2557 เงินฝากของธนาคารทิสโก้ มี
ยอดคงค้างทัง้สิน้  206,428.23 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2556 ร้อยละ 22.3 โดยแบง่เป็นเงินฝากจํานวน 206,391.31 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จํานวน 36.92 ล้านบาท     

ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทย 

 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ (MLR) /1 7.00 6.84 6.75 
ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน /1 1.84 1.76 1.30 

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

 

เงินให้สินเช่ือ 

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อจํานวน 9,891,898 ล้านบาท
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 ร้อยละ 4.2 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวั ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) 
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ ปรับลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 6.75 เทียบกบัร้อยละ 6.84 ณ สิน้ปี 2556 ตามการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของธนาคารแหง่ประเทศ สําหรับเงินให้สินเช่ือของธนาคารทิสโก้ ณ สิน้ปี 2557 มีจํานวน 258,041.68 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2556 ร้อยละ 8.1 
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ตารางแสดงการเปรียบเทยีบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงนิให้สินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
         (หน่วย: ล้านบาท) 

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
เงนิฝาก 

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ) 

เงนิให้สินเช่ือหลัง
หักค่าเผ่ือหนีฯ้ 

ส่วนแบ่งตลาด    
(ร้อยละ) 

1. ธ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  2,727,150   18.6   2,152,553   19.8   1,832,164   18.5  
2. ธ.กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  2,647,910   18.0   1,992,588   18.3   1,640,896   16.6  
3. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  2,522,810   17.2   1,890,388   17.4   1,711,327   17.3  
4. ธ.กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  2,136,638   14.5   1,632,227   15.0   1,460,424   14.8  
5. ธ.กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  1,128,898   7.7   843,748   7.7   869,829   8.8  
6. ธ.ธนชาต จํากดั (มหาชน)  967,216   6.6   699,735   6.4   694,183   7.0  
7. ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน)  809,551   5.5   571,720   5.3   501,983   5.1  
8. ธ.ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  397,843   2.7   268,683   2.5   258,221   2.6  
9. ธ.ทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  305,886   2.1   206,391   1.9   251,661   2.5  
10. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)  273,446   1.9   184,106   1.7   182,655   1.8  
11. ธ.เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)  227,361   1.5   132,422   1.2   177,178   1.8  
12. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)               
       จํากดั (มหาชน)  225,181   1.5   99,908   0.9   94,879   1.0  
13. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั 
      (มหาชน)  164,818   1.1   123,662   1.1   113,944   1.2  
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)  157,190   1.1   90,029   0.8   102,553   1.0  
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  14,691,898              100.0  10,888,161             100.0  9,891,898              100.0  
ท่ีมา: รายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนีส้ิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

นอกจากนี ้ธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตวัของตลาดรถยนต์ในประเทศ ในปี 2557 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยูท่ี่ 881,832 คนั ลดลงร้อยละ 33.7 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบภายหลงัการสิน้สดุ
นโยบายคืนภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ซือ้รถยนต์คนัแรก และกําลงัซือ้ที่อ่อนตวัเน่ืองจากหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้สดัส่วนรถยนต์ใหม่
ของปี 2557 แบง่เป็นรถยนต์นัง่ร้อยละ 41.9 และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ร้อยละ 58.1 ทัง้นี ้ธนาคารมีอตัราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใหม่
ตอ่ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ใหมเ่ฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 7.3 

ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2553-2557 
    (หน่วย : คนั) 

ประเภท ปี 2553  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รถยนต์นัง่ 346,644 360,711 669,954 631,223 369,836 
รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 453,713 433,370 766,356 699,447 511,996 
รวม 800,357 794,081 1,436,310 1,330,670 881,832 

ท่ีมา : สถาบนัยานยนต์ 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2557 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อมีทิศทางชะลอตวัตาม ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ เป็นผลจากภาคการบริโภคที่หดตวั ประกอบกับหนีส้ินภาคครัวเรือนและค่าครองชีพที่สงูขึน้ ส่งผลให้คณุภาพหนีข้องสินเชื่ อ
ด้อยลงโดยเฉพาะธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย ทัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1วนั) 1 ครัง้ จากร้อยละ 2.25 
ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 2.00 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสนับสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับการแข่งขั น
ด้านเงินฝากยงัคงเข้มข้น โดยมีการออกแคมเปญเงินฝากเพื่อรักษาฐานลกูค้า และสภาพคล่องของแต่ละธนาคารเป็นระยะๆ ทัง้นี ้ธนาคารทิส โก้
ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเน่ือง โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงและ
พฒันาการให้บริการที่สร้างความสะดวกให้แก่ลกูค้า     

สําหรับการแข่งขนัธุรกิจสินเช่ือบรรษัท ธนาคารทิสโก้มุง่เน้นกลยทุธ์การสร้างคณุภาพสินเชื่อ และควบคมุคณุภาพหนี ้โดยเตรียมพร้อม
ที่จะรองรับสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้นการแข่งขันด้านคณุภาพมากกว่าด้านปริมาณ และการขยายฐานลกูค้า
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อยา่งมีคณุภาพโดยอาศยัประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจกวา่ 45 ปี ควบคูก่บัการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย เพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว   

สําหรับการแข่งขนัในธุรกิจสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริษัทลีสซิ่งในเครือ
ธนาคารพาณิชย์ และ 2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์  สําหรับตลาดสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2557 ยงัคงมีการแข่งขันที่รุนแรง 
แม้ว่ายอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศจะหดตวัลงจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 881,832 คนั เป็นผลจากภาระหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดบัสงู ความต้องการรถยนต์ใหมท่ี่หดตวัอยา่งตอ่เน่ืองจากความต้องการถกูดงึไปใช้ลว่งหน้าจากโครงการรถคนัแรก ผนวกกับราคาตลาดรถยนต์
มือสองยงัคงออ่นตวั สง่ผลให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งชะลอการตดัสินใจซือ้รถยนต์ใหม่ อย่างไรก็ดี การเป็นพนัธมิตรหลกักับผู้ผลิตและจําหน่า ยรถยนต์
ฟอร์ด มาสด้า  วอลโว่ และ เชฟโรเลต ทําให้กลุ่มทิสโก้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึน้ ท่ามกลางความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ กลุม่ทิสโก้ยงัคงมุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้าด้วยการเสนอบริการที่มีคณุภาพ และการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้จําหน่ายรถ ยนต์ 
(Dealer) อยา่งตอ่เน่ือง กอรปกบัประสบการณ์อนัยาวนานของกลุ่มทิสโก้ ความสามารถในการบริหารต้นทนุที่มีประสิทธิผล ความชํานาญในการ
บริหารความเสี่ยงและการบริหารและติดตามหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีฐานข้อมลูของลกูค้าที่กว้างขวาง ทําให้กลุ่มทิสโก้สามารถรัก ษา
ศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว  

ณ สิน้ปี 2557 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 9 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 2.1 สว่นแบ่งการตลาดเงินฝากร้อยละ 1.9 ของยอดเงินฝากรวมทกุธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้สินเชื่อคิด
เป็นร้อยละ 2.5 ของยอดเงินให้สินเช่ือรวมทกุธนาคาร 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

  (1) แหล่งที่มาของเงินทุน 

นอกจากเงินกองทนุของธนาคารแล้ว แหลง่ที่มาของเงินทนุสว่นใหญ่ได้จากการระดมทนุจากเงินฝาก รายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกู้ยืมทัง้ที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหลง่ที่มาของเงินทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

แหล่งเงนิทุน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินฝาก 228,017.43 265,694.11 206,428.23 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,943.23 12,283.39 10,352.38 
หุ้นกู้  14,071.20 36,809.00 57,699.90 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 110.70 -  - 
หนีส้นิอ่ืน 7,777.71 7,670.84 7,401.47 
   รวมแหลง่เงินทนุจากหนีส้นิ 259,920.26 322,457.35 281,881.98 
เงินกองทนุ           15,203.68  19,572.36 24,003.76 
   รวมแหลง่เงินทนุ       275,123.94  342,029.71 305,885.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที ่1 หวัข้อที ่2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
 

2-9 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 รายการสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารแบง่ตามอายขุองสญัญา มีรายละเอียด ดงันี ้ 

             (หน่วย: ล้านบาท) 

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

ไมม่ี 
กําหนด 

หนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิด
รายได้ * รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,180 - - - - - - 1,180 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,141 34,414 - 298 - - - 36,853 
เงินลงทนุ - สทุธิ - 6,234 4,853 1,784 - 438 - 13,309 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 31,563 27,956 51,968 132,918 6,789 - 7,375 258,569 
 34,884 68,604 56,821 135,000 6,789 438 7,375 309,911 
หนีส้ินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 56,777 115,425 33,684 505 - - - 206,391 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,339 6,111 2,878 24 - - - 10,352 
หนีส้นิจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 400 - - - - - - 400 
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ - 5 - 36 - - - 41 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 37 32,834 18,223 - 6,643 - - 57,737 
 58,553 154,375 54,785 565 6,643 - - 274,921 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้         
การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํา้ประกนั การกู้ ยืม - 4 3 - - - - 7 
ภาระผกูพนัอ่ืน - 3,303 28 1,213 - 615 - 5,159 
* หนีที้่ระงบัการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        

  โปรดอา่นรายละเอียดเก่ียวกบัความเสีย่งจากการไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาในสว่นที่ 1 หวัข้อที ่
3 ปัจจยัความเสี่ยง  

 
(2) การให้สินเช่ือ 

 นโยบายการให้สินเช่ือ 

สินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้นการขยายตวัของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมดัระวงั โดยในการอนมุตัิสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศกัยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี ้และหลกัประกนั ตลอดจนอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
สินเชื่อแต่ละราย กลุ่มทิสโก้จะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้ต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ กลุ่มทิสโก้จะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจยัความเสี่ยง
ตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง  

นโยบายหลกัประกนัแตกตา่งกนัตามประเภทของสินเช่ือ โดยกลุม่ทิสโก้มีระบบการบริหารหลกัประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ใน
การรักษาระดบัมลูคา่ของหลกัประกันให้อยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคมุความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้
อาจพิจารณาให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้ กู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นรายๆ ไป ในการประเมินมลูค่าหลักประกัน กลุ่มทิสโก้ได้
กําหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัประกนัโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการ
เบิกใช้วงเงินกู้  รวมทัง้มีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่ําเสมอ  โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการอนมุตัิการประเมินราคาหลกัประกนัโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้วางไว้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ในการให้สินเช่ือลกูค้าแตล่ะราย กลุม่ทิสโก้มีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบตัิของลกูค้าที่ชดัเจนรัดกุมเพื่อให้
ได้ลกูค้าที่มีคณุภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทําหน้าที่สอบ
ทานและดแูลกระบวนการให้สินเช่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
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การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุของลกูหนีเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา กลุม่ทิสโก้ไมมี่นโยบายการแข่งขันด้านราคา โดยจะกําหนดอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดบัความเสี่ยงของ ผู้กู้  
ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทนุเงินทนุของธนาคาร  

สินเช่ือรายย่อย 

   สําหรับสินเช่ือเชา่ซือ้ซึง่เป็นธุรกิจสว่นใหญ่ในกลุม่สินเช่ือรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะ
ในตลาดที่มีการเติบโตและมีอตัราผลตอบแทนเหมาะสมกบัความเสี่ยง  กลุม่ทิสโก้มีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซือ้และ
สินเชื่อรายย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึน้จากฐานข้อมลูภายในของธนาคาร ระบบ
ดงักลา่วชว่ยควบคมุมาตรฐานการอนมุตัิสินเช่ือ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนมุตัิสินเชื่อให้เร็วขึน้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้า  

กลุ่มทิสโก้มีการพิจารณาการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถขยายสินเชื่อได้มากตาม 
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอยา่งมีคณุภาพ อยา่งไรก็ตาม กลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่ทิสโก้ยงัคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง และ
กลุม่ทิสโก้ไมมี่นโยบายการแข่งขนัด้านราคา แตใ่ช้การเพิ่มคณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการ
แข่งขนั สําหรับนโยบายด้านหลกัประกนั ทรัพย์สินที่ให้เชา่ซือ้ต้องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกนัภยัอยา่งเหมาะสม  

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทัง้นีใ้น
รายละเอียดจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะของหลกัประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคอ่ืน และสินเชื่อที่ไม่มีหลกัประกัน
จะมีอตัราดอกเบีย้ที่สงูเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงของการผิดนดัชําระหนีท้ี่สงูขึน้  

 การอนุมัติวงเงนิและอ านาจการอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนุมตัิสินเชื่อให้แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็น
ผู้ดแูล ภายใต้นโยบายการอนมุตัิสินเช่ือที่ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนมุตัิสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนมุตัิวงเงินไว้อย่างชดัเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทกุรายการ
จะต้องได้รับการอนมุัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เน่ืองจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้ มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาด ใหญ่มาก
จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

สําหรับสินเช่ือรายย่อย เน่ืองจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก กลุ่มทิสโก้จึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิและมอบอํานาจ การ
อนมุตัิวงเงินแตล่ะระดบัให้แก่ผู้บริหารและหวัหน้างานในแต่ละระดบั นําไปปฏิบตัิภายใต้นโยบายอนุมตัิสินเชื่อโดยรวมที่กําหนด สินเชื่อ
รายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเม่ือพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของการกู้ เงิน จะต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป   

สําหรับสินเช่ือเชา่ซือ้ กลุม่ทิสโก้ได้นําระบบการให้คะแนนสินเช่ือ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา
อนมุตัิสินเช่ือ โดยระบบจะให้คะแนนลกูค้าแตล่ะรายโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิของลกูค้า ลกัษณะของสินเชื่อ และเงื่อนไขของสินเชื่อที่
ต้องการ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากสาย
งานตา่งๆ เป็นผู้พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขัน้ตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหวัหน้าสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
สินเช่ือแต่ละรายการ นอกจากนีค้ณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือท่ีมีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้าที่ดแูลติดตามการ
จดัการลกูหนีท้ี่มีปัญหา และพิจารณาตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในระดบัที่เหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารจะรายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทใหญ่ของกลุม่อยา่งสม่ําเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคณุภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระในการอนมุตัิสินเช่ือ และมีหน่วยงานสอบทานสินเช่ือซึง่ขึน้ตรงกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที่สอบทานความถกูต้องและโปร่งใสของการให้สินเช่ือ 

ธนาคารทิสโก้ได้นําระบบจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง ทัง้สําหรับ
สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการดํารงเงินกองทุน ภายใต้วิธีการใช้การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทัง้นีผ้ลที่จะได้รับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่
แมน่ยําและการใช้เงินกองทนุของธนาคารได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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สําหรับการควบคมุความเสี่ยงด้านการกระจกุตวัของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดให้มีวงเงินความเสี่ยง สําหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ 
(Concentration Limits) ที่กําหนดให้สามารถให้สินเช่ือตอ่ผู้กู้หรือกลุม่ผู้กู้  1 รายได้ไมเ่กินระดบัที่กําหนดสําหรับสินเชื่อแต่ละประเภท และ
ติดตามควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือธุรกิจในแตล่ะภาคอตุสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับ
การกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนีธ้นาคารยังปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด ตามข้อกําหนดในการให้สินเชื่อหรือลงทนุในกิจการของผู้ อ่ืนหรือก่อภาระผูกพนัหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพนั
เพ่ือบคุคลหนึ่งบคุคลใด (Single Lending Limit) 

 การติดตามหนี ้

ธนาคารกําหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อคงค้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีการทบทวนการให้สินเชื่ออย่าง
สม่ําเสมอ และติดตามหนีท้ี่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญห า (Problem Loan 
Committee) จะได้รับรายงานการผิดนัดชําระหนีข้องลูกหนีท้ี่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนีแ้ละกําหนดวิธีการ
ติดตามเร่งรัดหนี ้การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้สํารองหนีส้ญู โดยมุง่เน้นในเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้าง
หนีส้ําหรับลกูหนีร้ายที่สามารถดําเนินการตอ่ไปได้  โดยธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอยา่งใกล้ชิด นอกจากนี ้
เจ้าหน้าที่สินเช่ือจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหาเก่ียวกบัการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

สําหรับการติดตามสินเช่ือรายยอ่ยนัน้ ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารและติดตามหนีใ้ห้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของ
สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อยา่งเคร่งครัด โดยจดัแบง่กระบวนการติดตามหนีอ้อกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตาม
หนีค้้างชําระ   2) งานเร่งรัดหนีส้ินและการติดตามยดึทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบงัคบัคดี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ได้สงูสดุ 

 การปรับโครงสร้างหนี ้

สําหรับลูกหนีท้ี่มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลูกหนี  ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหนีเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับคืนหนีใ้ห้ได้สงูสดุ โดยหลกัเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนีข้องกลุ่มสามารถ
ทําได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผนัเง่ือนไขการชําระหนีใ้นลกัษณะตา่งๆ การโอนทรัพย์สินของลกูหนีเ้พื่อเป็นการชําระหนี ้การแปลง
หนีเ้ป็นตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนีเ้ป็นทนุของลกูหนี ้เป็นต้น 

การปรับโครงสร้างหนีส้ามารถทําได้กบัลกูหนีท้กุประเภท ทัง้ที่ผิดนดัชําระแล้วหรือยงัไมผิ่ดนดัชําระก็ตาม โดยหน่วยงานที่ให้
สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี ้รวมถึงการคดัเลือกลูกหนีท้ี่จะมีการปรับโครงสร้างหนี ้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลกูหนีแ้ละสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี ้เพื่อคาดการณ์
เก่ียวกบัโอกาสที่จะได้รับชําระหนีค้ืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี ้

ในกรณีการปรับโครงสร้างหนีส้ําหรับลกูหนีท้ี่ธนาคาร กรรมการ บคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม เข้าข่าย
มีผลประโยชน์เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบนัการเงินอ่ืนหรือบคุคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคารและ
ลกูหนี ้เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ตลอดจนกระแสเงินสดของลกูหนี ้ทัง้นีธ้นาคารปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับหนีท้ี่ได้รับการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วทุกราย ทัง้ในเร่ืองการเปลี่ยนสถานะกา รจัดชัน้ การคํานวณส่วน
สญูเสีย และการกนัสํารอง 

(3) ความสามารถในการด ารงเงนิกองทุน 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอตัราที่ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปัจจบุนัธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทนุเม่ือสิน้วนัหนึ่งๆ เป็นอตัราสว่นกบัสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผกูพนัไมต่ํ่า
กวา่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ต้องเป็นอตัราสว่นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 6.00 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพนั อตัราส่วนเงินกองทนุ
ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงัตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
  

 31 ธันวาคม 2555/1 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2556/1 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2557/1 

 (ร้อยละ) 
ข้อก าหนดตาม

กฎหมาย  (ร้อยละ) 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง 8.51 9.15 12.55 6.00 
เงินกองทนุรวม ตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง 12.79 13.37 16.80 8.50 

1 คํานวณตามเกณฑ์ IRB 
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ทัง้นี ้ธนาคารมีฐานเงินทนุที่มัน่คง และมีอตัราเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงสงูเกินกวา่เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
เพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจดัชัน้หนีแ้ละกฎเกณฑ์การตัง้สํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคล่อง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ควบคมุดแูลและกําหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ิน และโครงสร้างการ
ระดมทุนโดยละเอียด รวมทัง้ยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบ่งชีท้ี่สําคัญ เช่น 
ระดบัของสินทรัพย์สภาพคล่อง ระดบัความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ครบกําหนด ระดบัการกระจกุตวัของเงินฝาก และ
ระดบัการถอนเงินในแต่ละวนั นอกจากนีย้งัได้กําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุ
ระเบียบขัน้ตอนปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน  

การบริหารสภาพคลอ่งในแตล่ะวนัอยูใ่นความดแูลของฝ่ายบริหารเงิน ซึง่ดแูลการจดัหาแหลง่เงินทนุและการลงทนุ ตามประมาณ
การกระแสเงินสดในแตล่ะวนัของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดแูลให้สภาพคลอ่งของธนาคารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการกําหนดให้ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่ง โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 ให้ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ ยืมดงัตอ่ไปนี ้

- ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภท 

- ยอดรวมเงินกู้ยืมจากการออกตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ยกเว้นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อการกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินภายใต้กฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน และธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

- ยอดรวมเงินกู้ยืมตา่งประเทศที่ครบกําหนดใน 1 ปี นบัแตว่นักู้และยอดรวมเงินกู้ยืมต่างประเทศซึ่งอาจชําระคืนหรืออาจ
ถกูเรียกคืนก็ได้ใน 1 ปีนบัแตว่นักู้  เว้นแตเ่ป็นเงินกู้ยืมตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  

- ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ทัง้นี ้ยอดรวมเงินรับฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นบัรวมยอดเงินซึง่โอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสํานักงาน
ใหญ่ตา่งประเทศที่แสดงอยูใ่นบญัชีระหวา่งกนัด้วย 

 สินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้วย  

1. เงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 0.8  

2. เงินฝากประจําท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. เงินสดท่ีศนูย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ 0.2 และเม่ือนําไปนบัรวมกบัข้อ 1 แล้วจะต้อง
ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 1 

4. เงินสดท่ีธนาคารพาณิชย์แต่เม่ือรวมกบัเงินสดท่ีศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ส่วนท่ีเกินกว่าจํานวนท่ีต้อง
ดํารงตาม 3. แล้วให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 

5. หลกัทรัพย์หรือตราสารซึง่ปราศจากภาระผกูพนัและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  

6. ตราสารหนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเพ่ือทําธุรกรรมกบัธนาคารพาณิชย์ และ
ปราศจากภาระผกูพนั 

7. หลกัทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้ออกเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสถาบนัการเงิน ท่ีกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน รับรอง อาวลั หรือคํา้ประกนัเฉพาะต้นเงิน หรือรวมทัง้ดอกเบีย้ซึง่ปราศจากภาระผกูผนั 

 (5) การจัดชัน้สินทรัพย์ การตัง้ส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ  

ธนาคารให้นิยามความหมายของสินทรัพย์จดัชัน้แต่ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไมไ่ด้ และสินทรัพย์ที่สงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ โดยสรุปได้ดงันี ้

(1) สินทรัพย์จดัชัน้สญู หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากลกูหนีซ้ึ่งไม่มีทางที่จะได้รับชําระหนีแ้ล้ว เช่น ลกูหนีถ้ึงแก่ความตาย เป็นคน
สาบสญู ลกูหนีเ้ลิกกิจการ สว่นสญูเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 
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(2) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ทัง้จํานวน เช่น สิทธิเรียกร้องจาก
ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 12 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(3) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดวา่จะเรียกให้ชําระคืนไมไ่ด้ครบถ้วน เชน่ ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้น
เงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 6 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพย์จัดชัน้ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีปัญหาในการเรียกให้ชําระคืน หรือไม่ก่อให้เกิด
รายได้ตามปกติ เชน่ ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(5) สินทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 1 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ หมายถึง ลกูหนีอ่ื้นที่ไม่เข้าข่ายเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้สญู สงสยัจะสญู สงสยั ตํ่ากว่ามาตรฐาน หรือกล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการตัง้สํารองอย่างระมดัระวัง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
เทา่กบั 6,380.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 181.40 ของสํารองที่ต้องตัง้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยธนาคารมีสินทรัพย์ที่จดั
ชัน้ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามตารางแสดงสินทรัพย์
จดัชัน้ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยในข้อ 4.2 ของสว่นที่ 1 หวัข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์อยู่ท่ีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริหารจดัการความเสี่ยงในภาพรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การ
กํากบัแบบรวมกลุม่ โดยการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่กําหนดโดยบริษัทใหญ่ ซึ่งธนาคาร
ได้รับและยดึถือปฏิบตัิตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุของการบริหารจดัการความเสี่ยง 

ทัง้นีต้ามแนวนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ธนาคารได้กําหนดวตัถุประสงค์ โครงสร้าง  และนโยบายหลกัในการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรไว้อยา่งเหมาะสมและชดัเจน  โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ความรับผิดชอบตอ่ความเสี่ยง  และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอยา่งทัว่ทัง้องค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลกับรรษัทภิบาลที่ดี  
นอกจากนีก้ารจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนที่ดีที่สดุของธนาคารได้ส่งผล
ตอ่ความสําเร็จและความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร ในขณะเดียวกนับริษัทยงัมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสงูสดุโดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงตอ่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคญัที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบตัิเป็นการทัว่ไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของธนาคารตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ทิสโก้มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารความเสี่ยงอยา่งรวมศนูย์ 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศนูย์ โครงสร้างพืน้ฐานความเสี่ยงจะถกูรวม
ศนูย์อยูท่ี่บริษัท โดยทําการรวบรวมข้อมลูฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ  ในกลุ่มทิสโก้เพื่อทําการประเมิน และกําหนดกลยทุธ์การบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ เพ่ือใช้ในการกําหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดแูลที่เป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกบักรอบนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที่
ในการกํากบัดแูลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคมุความเสี่ยงอยา่งเพียงพอ 

(3) การประเมินความเสี่ยงอยา่งครบถ้วน 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทกุบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเร่ิมจาก
การใช้ดุลยพินิจของผู้ ชํานาญการซึ่งเป็นวิธีการขัน้พืน้ฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทัง้นีจ้ะพิจารณาให้เหมาะ สมกับ
ประเภทและความซบัซ้อนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั น้ตอนที่สําคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที่ไมป่กติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสี่ยงในปริมาณมากอนัมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของกลุม่ทิสโก้ 

(4) การบริหารและจดัสรรเงินกองทนุด้วยหน่วยวดัความเสี่ยงมาตรฐาน 

เน่ืองด้วยเงินกองทนุแสดงถึงระดบัผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายที่จะประเมินทกุปัจจยัความเสี่ยงไว้ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทนุความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้หลกัการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยงต่างๆ จะถกูเปลี่ยนแปลงเป็นระดบั
เงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้  กระบวนการประเมิน
เงินกองทนุความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: 
ICAAP) ของกลุม่ทิสโก้ การกําหนดระดบัเงินกองทนุความเสี่ยงนัน้มีความสําคญัในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึน้กับผู้บริหาร
ของหน่วยธุรกิจแตล่ะหน่วย นอกจากนี ้ยงัทําหน้าที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทกุระดบัและทกุประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความ
เสี่ยงขององค์กร และจําเป็นอยา่งยิ่งในการวางแผนและจดัสรรเงินกองทนุอยา่งมีประสิทธิผลทัง้ในระดบัองค์กรและหน่วยธุรกิจ 
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(5)      การบริหารระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจดัสรรเงินกองทนุ (Capital allocation) 

 ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทนุความเสี่ยงโดยรวมจะถกูควบคมุให้ไมเ่กินกวา่เงินกองทนุที่มีอยูข่องธนาคาร  ใน
ขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคณุภาพซึ่งไม่ได้วดัเป็นเงินกองทนุโดยตรงจะถกูกําหนดโดยระดบัความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่ยอมรับได้   
เงินกองทนุความเสี่ยงจะเป็นการควบคมุและประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเ ม่ือเทียบกับระดบัเงินกองทนุที่ถกูจดัสรรให้กับทัง้ระดบับริษัท
และระดบัหน่วยงาน อยา่งเหมาะสม 

 (6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกบัความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง 

หลกัการที่สําคญัประการหนึ่งของกลุม่ทิสโก้คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสําหรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพ่ือเป็นการ
สร้างมลูคา่เพิ่มตอ่ผู้ ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงตา่งๆ จะถกูนําเข้ามาใช้ในการวดัประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคญัในการเพิ่มมลูค่า
ผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงตอ่ผู้ ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้านตา่งๆ จะถกูนําเข้ามาประกอบการพิจารณาการตัง้ราคาผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อให้
ได้ผลกําไรที่ทัว่ถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในสว่นงานที่ยงัมีอตัราผลตอบแทนตอ่หน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึน้สงูกวา่อตัราความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ 

(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกนัความเสี่ยง 

การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทําอย่างต่อเน่ืองโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักการสําคัญในทุกธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ เน่ืองจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทน ผู้บริหารระดบัสงูและผู้จดัการของหน่วยธุรกิจทกุระดบัจะนํา
หลกัการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอยา่งเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิและเพดานความเสี่ยงตา่งๆ ในระดบัภาพรวมและ
ระดบัรายการ 

(8) วฒันธรรมที่ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หวัหน้าของแต่ละสายธุรกิจจะต้องมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงท่ีมีอยู่หรือท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ในสายธุรกิจท่ีรับผิดชอบ โดยต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆท่ีจะมี ต่อ
กลุม่ทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพฒันาแบบจําลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แบบจําลองความเสี่ยงนัน้จะมีลกัษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ หนีส้ิน และผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  ทัง้นีก้ารวดัมลูคา่ยตุิธรรม (Mark-to-Market) จะถกูนําไปใช้กับทกุฐานะของสินทรัพย์และหนีส้ินที่
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึง่มีความซบัซ้อนสงู การประเมินมลูคา่ตลาดจะถกูประเมินอยา่งอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  
ในแบบจําลองที่สําคญัสําหรับการประเมินระดบัความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่น ๆ อยา่งเหมาะสม  

(10) การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะพฒันาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิที่ดีและกฎระเบียบ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(11) แนวนโยบายตอ่ธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ใหม ่

การทําธุรกิจหรือการออกผลิตภณัฑ์ใหมท่กุประเภทของกลุม่ทิสโก้จะต้องถกูพิจารณาและอนมุตัิโดยสายงานที่เก่ียวข้องตามแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของทางกลุม่ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวจะถกูวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึน้ 
การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุม่ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

(12) การปฏิบตัิตอ่รายการระหวา่งกนั 

การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดยถือเสมือนเป็น
รายการที่กระทํากบัลกูค้าทัว่ไป โดยกลุม่ทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ทิสโก้จะถกูควบคมุอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องของทางการ 
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(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ 

การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ภายใต้การจําลอง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสี่ยงอนัมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงัเป็นเคร่ืองมือที่สําคญัในการบริหารจัดการความเสี่ยงทัง้ทางด้านสินเชื่อ ตลาด และส ภาพคล่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทํา
หน้าที่ดใูนภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมตุิฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรทําหน้าที่ทดสอบ
ร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วน
ช่วยในการกําหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการพฒันาแผนปฏิบตัิการณ์ในสภาวะ
ฉกุเฉิน 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแตง่ตัง้ของคณะกรรมการธนาคาร จะทําหน้าที่ดแูลทัง้ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยง
โดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดบัรายการของแตล่ะประเภทความเสี่ยง ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจต่างๆ 
จะทําหน้าที่ดแูลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ของทัง้องค์กรและของแตล่ะสายงาน ซึง่จะได้รับการสนบัสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที่
บริษัทใหญ่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายวิจยัความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนนุ สําหรับการดแูลความ
เสี่ยงเฉพาะตวัในระดบัรายการนัน้จะมีคณะกรรมการและผู้ รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดแูล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา และคณะกรรมการกํากบักฏเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน  เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนบัสนนุตา่งๆ เช่น สํานักคณะกรรมการ
สินเช่ือ ฝ่ายกํากบัและควบคมุภายใน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท  ทัง้นี ้สายธุรกิจทกุสายจะเป็นเจ้าของความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการบริหาร
ความเสี่ยงในสว่นงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ 
ซึง่การดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงสงูสดุที่ถกูกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์การทํา
ธุรกิจใหมใ่นแตล่ะสายงานภายใต้การอนมุตัิของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคญัในแต่ละเดือนจะถกูรายงานตรงไปยงัคณะ
กรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทัง้นีร้ะบบบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดงันี  ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารดแูลให้ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
บริหารความเสีย่งท่ีได้รับมาจากนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุม่ทิสโก้  คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพ่ือ
ดแูลและติดตามความเสีย่งและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคญัในการดแูลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มี
ความเหมาะสม รวมทัง้การกําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูนําไปยดึปฏิบตัิตามหลกัการ พืน้ฐานในการประเมิน ติดตาม 
และควบคมุความเสี่ยง โดยมีความสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิและเพดานความเสี่ยงภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดบัสงูของ
ธนาคาร โดยมีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดขององค์กร เพื่อให้การดแูล
ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดกลยทุธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทํา
หน้าที่สนบัสนนุในการศกึษาวิจยัเพ่ือเสนอแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา พร้อมทัง้จดัทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ ได้
มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ  เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์การ
กํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
ส่วนที ่1 หวัข้อที ่3 ปัจจยัความเสีย่ง  

 

 3-4  

 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี่ยงเฉพาะด้าน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแตง่ตัง้ให้ทําหน้าที่ดแูลการบริหารและควบคมุความเสี่ยง
ในระดบัรายการของความเสี่ยงประเภทตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่ มีปัญหา ทําหน้าที่ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนนุ คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็นต้น ทัง้นีค้ณะกรรมก าร
บริหารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นประจําทกุเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัท อยา่งสม่ําเสมอ 

ปัจจัยเส่ียงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร  

ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ระบปัุจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องที่สําคญัออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) ความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และ 5)  ความเสี่ยงด้าน 
กลยทุธ์ (ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ 2.1 – 2.5) 

โดยรวมความเสี่ยงทุกด้านของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทนุที่แข็งแกร่งสําหรับก ารขยายธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถกูประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นีธ้นาคารมีแนวทางการบริหารและจดัการ
ความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกตา่งกนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้จากส่วนที ่3 หวัข้อที ่14 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

3.1    ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ  คือ  ความเสี่ยงที่คูส่ญัญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสญัญา ทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนีท้ี่มีตอ่ธนาคารเม่ือครบกําหนดได้  หรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที่จะชําระหนีใ้ห้กับธนาคาร ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึน้โดย
ไมมี่หลกัประกนัคุ้มครองจะมีผลทําให้ธนาคารต้องกนัสํารองหนีส้ญูมากขึน้  อนัจะสง่ผลตอ่กําไรสทุธิและเงินกองทนุของธนาคาร 

 

3.1.1 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการด้อยคณุภาพของสินเชื่ออาจเกิดจากคณุภาพของสินเชื่อลดลง  ทัง้นี ้หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
ของธนาคารเพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.5 ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 2.3 ณ สิน้ปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาการปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเชา่ซือ้ นอกจากนี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึน้ ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected 
Loss) ที่เพ่ิมขึน้นัน้ ถกูรองรับด้วยคา่ใช้จา่ยสํารองหนีส้งสยัจะสญูที่เกิดขึน้ระหว่างปีอีกด้วย ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไป
ถึงการบริหารจดัการสินเชื่อด้อยคณุภาพผ่านเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงอนัทนัสมยั และมีการติดตามชําระหนี ้ปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ละตดั
จําหน่ายหนีส้ญูที่รัดกมุ โดยที่อตัราสว่นหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.0  ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 2.9 ณ สิน้ปี 
2557  ในขณะที่อตัราสว่นหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจลดลงจาก ร้อยละ 0.6 ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 0.5 ณ สิน้ปี 2557 ทัง้นีห้นีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดมีจํานวน 5,902.06 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 1,643.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2556 

ธนาคารใช้วิธีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ตามหลกัเกณฑ์ Collective Approach ซึ่ง
จะตัง้สํารองตามค่าประมาณการความสญูเสียที่น่าจะเกิดขึน้ในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื่อดงักล่าว โดยใช้
ข้อมลูสถิติหนีเ้สียของพอร์ตสินเช่ือในอดีตประกอบกบัการปรับปรุงข้อมลูให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสดุในปัจจบุนั และคํานึงถึงวฏัจกัรทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ธนาคารมียอดสํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้สิน้จํานวน 6,380.34 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 108.0 ของยอดหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แบ่งเป็นสํารองหนีส้ญูเฉพาะรายสําหรับหนีจ้ดัชัน้จํานวน 3,557.34 ล้านบาท โดยเป็นสํารองตาม
เกณฑ์ขัน้ตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 3,517.27 ล้านบาท นอกจากนีย้ังมีสํารองหนีส้ญูส่วนเกินอีกจํานวน 2,826.00 ล้านบาท  ตาม
นโยบายการตัง้สํารองอยา่งระมดัระวงั เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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3.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเช่ืออาจเกิดจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้โดย  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินเชื่อ
รวมทัง้หมด 258,041.68 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซือ้และสินเชื่อธุรกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 62.3 และ 2.06 ของสินเชื่อรวม ตามลําดบั โดยในส่วน
ของสินเช่ือเชา่ซือ้จํานวน 160,732.05 ล้านบาท มีการกระจกุตวัของสินเชื่ออยู่ในระดบัตํ่ามาก และกลุ่มลกูหนีเ้ช่าซือ้รายใหญ่ 10 รายแรกมีมลูค่า
รวมกนัเพียงจํานวน 135.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของเงินให้สินเช่ือเชา่ซือ้ หรือร้อยละ 0.05 ของเงินให้สินเช่ือรวม 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 18,862.96 ล้าน
บาท ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จํานวน 12,160.59 ล้านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํานวน 21,802.94 ล้านบาท ธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่ 256.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 ร้อยละ 22.9 ร้อยละ 41.1 และร้อยละ 0.5 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้อยละ 7.3 ร้อยละ 
4.7 ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 0.1 ของสินเชื่อรวมตามลําดับ ทัง้นี ้ถ้าวดัจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลกูหนีร้ายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมลูค่ารวม 
33,063.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของสินเช่ือรวม ซึง่พิจารณาเห็นวา่มีการกระจกุตวัของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริการและอตุสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลกัประกัน  โดยธนาคารมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตา่งๆ เพื่อควบคมุความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสดั ส่วน
เงินกู้ เทียบกบัมลูคา่ของหลกัประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้ และธนาคารยงัจดัให้มีการประเมินและ
ติดตามมลูค่าหลกัประกันอย่างสม่ําเสมอ  นอกจากนีธ้นาคารยงัมีขัน้ตอนต่างๆ ในการควบคมุการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใ ห้มี
การติดตามคณุภาพของสินทรัพย์อยา่งตอ่เน่ือง 

3.1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 

ความเสี่ยงจากหลกัประกนัอาจเกิดจากการที่ลกูหนีผิ้ดนดัชําระและกระบวนการติดตามหนีน้ัน้มีการบงัคบัหลกัประกนัซึง่อาจได้
เงินจากการขายหลกัประกันไม่คุ้มมลูหนี ้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้สินเชื่อร้อยละ 79 ของเงินให้สินเชื่อของธนาคาร เป็นสินเชื่อมี
หลกัประกนั สําหรับสินเช่ือเชา่ซือ้ ทรัพย์สินที่ให้เชา่ซือ้ยงัถือเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ดงันัน้หากผู้ เชา่ซือ้ไมช่ําระเงินตามกําหนดภายใต้หลกัเกณฑ์
และกฎหมายที่กําหนด ธนาคารสามารถดําเนินการเข้ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ในทนัที ภายหลงัจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซือ้ 
การจําหน่ายตอ่ในตลาดรองมีระยะเวลาคอ่นข้างสัน้ ซึง่สามารถกระทําให้เสร็จสิน้ได้ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน  

ปัจจยัความเสี่ยงตอ่หลกัประกนัของสินเช่ือเชา่ซือ้ คือ มลูคา่ของรถยนต์เก่า เน่ืองจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซือ้หลกัที่ธนาคาร
จะเข้ายดึและจําหน่ายตอ่ในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ หากมลูคา่ของรถยนต์เก่าลดลงมาก
เกินไป อาจทําให้ได้เงินจากการขายหลกัประกนัไมคุ่้มมลูหนี ้และสง่ผลเสียหายตอ่กําไรและเงินกองทนุของธนาคาร มลูค่าของรถยนต์เก่าขึน้อยู่กับ
หลายปัจจยั ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจยัด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
ขายรถใหม ่ 

อยา่งไรก็ตาม  จากประวตัิการยดึและจําหน่ายหลกัประกนัของการเชา่ซือ้รถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ในอตัราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมลูหนีค้งค้าง ซึ่งจดัเป็นอตัราที่สงู ทําให้ผลกระทบต่อกําไรของหนีเ้สียลด
น้อยลงมาก นอกจากนี ้ธนาคารได้ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์ เก่าอย่างต่อเน่ือง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมลูค่า
หลกัประกนัสงูกวา่มลูหนีอ้ยูต่ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดบัที่เหมาะสม และการเน้นปลอ่ยสินเช่ือสําหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี 

สําหรับสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการเคหะ หลกัประกนัสว่นใหญ่ของธนาคารเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนํามาใช้หกัการ
ตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของสินเชื่อด้อยคณุภาพได้ ธนาคารได้ดําเนินการประเมินราคาหลกัประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยธนาคารมีสดัสว่นมลูคา่หลกัประกันที่ใช้หกัมลูหนีข้องสินเชื่อด้อยคณุภาพในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็นร้อยละ 73.2 ของเงินให้
สินเช่ือด้อยคณุภาพสําหรับสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการเคหะทัง้หมด 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี ้โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึน้อยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารต้องเพิ่มการกันเงิน
สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร  นอกจากนี ้การเข้าครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายและการบงัคบัคดีที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้ติดตามขัน้ตอนการทํางานด้านการบงัคบัคดีอย่าง
ใกล้ชิด 
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3.1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมลูค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนีค้้างชําระเป็น
เวลานาน หรือลกูหนีท้ี่มีการปรับโครงสร้างหนี ้จากราคาทนุหรือมลูคา่ที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ โดยธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2557 ซึง่มีมลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือการด้อยค่า 117.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์รวม 
และคา่เผ่ือการด้อยคา่คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของมลูคา่สินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทนุทางบญัชี ลดลงจากร้อยละ 13.7 ณ สิน้ ปี 2556 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตัง้ให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจํากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ   รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการติดตาม และทบทวนความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือในระดบัภาพรวม รวมถึงรายงาน
ข้อมลูความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือที่มีความสําคญัให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ 

ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือเฉพาะด้านในระดบัรายการ อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ   และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหน้าที่ดแูลการพิจารณาและอนุมตัิสินเชื่อ   สําหรับธุรกรรมที่มี
ความเสี่ยงอยูใ่นระดบัตํ่า สามารถได้รับการพิจารณาจากบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือเพ่ือดแูลความเสี่ยงจากการให้
สินเช่ือ นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาจะทําหน้าที่ติดตามและจดัการกับการค้างชําระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอ
การขายอยา่งใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดอนัดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
สินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร โดยธนาคารได้ตระหนักถึง
ความสําคญัของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดงันัน้ การดําเนินงานด้านเครดิตทัง้หมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการอนมุตัิสินเชื่อที่เป็นมาตรฐา น
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการจดัอนัดบัเครดิตของสินเชื่อต่างๆ   ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจดัอนัดบัเครดิตโดยการพิจารณาถึงลกัษณะที่
คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละราย   โดยอาศยัการพิจารณาข้อมลูในภาพรวม   สําหรับการพิจารณาอนัดบัเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึง
ลกัษณะความเสี่ยงที่แตกตา่งกนัของแตล่ะรายธุรกรรม 

  การจดัการด้านความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเช่ือเป็นอีกปัจจยัสําคญัในการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ หลกัเกณฑ์
ที่ใช้ในการควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือได้ถกูจดัทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจและเงินกองทนุของธนาคาร  
นอกจากนี ้ธนาคารมีมาตรการและข้อจํากดัของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเช่ือที่ทัว่ถึงและรัดกมุ ซึง่ดแูลความเสี่ยงทัง้ในระดบัภาพรวมของพอร์ต
สินเช่ือและระดบัรายการ รวมถึงการติดตาม และจดัการกบัสินเช่ือที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

 3.2 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเม่ือครบกําหนด เน่ืองจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุใหมม่าให้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความเสียหายตอ่ธนาคารได้   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกโดยปัจจยัภายในขึน้อยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์
และหนีส้ิน และการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึน้อยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชื่อมัน่ของผู้ฝากเงินเป็นหลกั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 50,902.46 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจํานวน 1,179.61 ล้านบาท 
เทียบกบั 1,130.16 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิจํานวน 36,852.66 ล้านบาท เทียบกับ 52,777.95 ล้านบาท 
ณ สิน้ ปี 2556 และเงินลงทนุชัว่คราว-สทุธิ 12,870.18 ล้านบาท เทียบกบั 6,374.16 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2556 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยหลงัจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในอดีตของเจ้าหนีแ้ละลกูหนีเ้ม่ือครบกําหนดสญัญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับเงินตามสญัญา หรือการฝาก
ต่อเม่ือครบกําหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุ
สญัญามากกวา่หนีส้ินตามอายสุญัญาเป็น 20,931.66 ล้านบาท นอกจากนีธ้นาคารยงัมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุเฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงเงินกู้ยืมระหวา่งธนาคาร ซึง่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้ 
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เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทนุที่หลากหลายสําหรับลกูค้าของธนาคาร รวมทัง้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการ
บริหารจดัการ โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝาก 206,391.30 ล้านบาท หุ้นกู้ ระยะยาว (ทัง้ด้อยสิทธิและไม่ด้อย
สิทธิ) รวมมลูคา่คงเหลือทัง้สิน้ 6,643.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะสัน้ รวมมลูคา่ 51,056.90 ล้านบาท และมีตัว๋แลกเงินรวมมลูคา่ 36.92 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องจะมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจดัการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งประกอบด้วย  การบริหารจดัการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจกุตวัของเงิน
ฝาก  สินทรัพย์สภาพคลอ่ง รวมถึงแผนฉกุเฉินเพ่ือการบริหารสภาพคลอ่งในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan)  กลยทุธ์การบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคลอ่งได้พิจารณาถึงสภาพคลอ่งในตลาด รวมทัง้ผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้
คาดการณ์ขึน้  ในสว่นของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส้ินตามอายสุญัญา  (Maturity Mismatch)  
และระดบัของสินทรัพย์สภาพคลอ่งจะต้องถกูติดตามอยา่งสม่ําเสมอ  การจดัหาแหล่งเงินทนุและการกระจกุตวัของแหล่งเงินทนุจะต้องถกูวางแผน
เพ่ือให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  นอกจากนีแ้ผนฉกุเฉินสําหรับการบริหารจดัการสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถกู
จดัทําขึน้เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ได้ทนัเวลา 

3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร และอตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะมีผล
ทําให้เกิดความผนัผวนตอ่รายได้หรือเงินกองทนุของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของธนาคาร 

3.3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตราสารทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินลงทนุสทุธิในตราสารทนุเป็นจํานวน 438.34 ล้านบาท โดยเป็นตราสารทนุที่ไม่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้จํานวน ซึง่เป็นมลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่  

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทนุที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

สําหรับเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลกัทรัพย์ในตลาด แม้ว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารไม่มีฐานะเงินลงทนุในส่วนนี ้แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ได้
นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้วดัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียน และ
รายงานให้กบัผู้บริหารระดบัสงูในสายงานที่เก่ียวข้องและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายวนั Value at Risk บอกถึงผล
ขาดทุนสูงสดุของพอร์ตเงินลงทนุที่สามารถเกิดขึน้ ณ ระดบัความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อมลูค่าความเสี่ยงของเงินลงทุน  นอกจากนี ้ธนาคารยังได้กําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) 
ประเภทตา่งๆ เพื่อใช้ในการควบคมุและติดตามความเสี่ยง เชน่ วงเงินการกระจกุตวั วงเงินจํากดั  ขาดทนุ เป็นต้น 

(2) ความเสี่ยงจากตราสารทนุที่ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ธนาคารมีเงินลงทนุทัว่ไปในหลกัทรัพย์ประเภททนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นจํานวน 438.34 ล้านบาท 
โดยใช้มลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีหลงัหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่แล้ว ทัง้นี ้เงินลงทนุดงักลา่วเพ่ิมขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
ที่มีจํานวน 438.04 ล้านบาท 

ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้ นการติดตามคุณภาพของ
หลกัทรัพย์อยา่งตอ่เน่ือง และขายหลกัทรัพย์ออกเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม 
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3.3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มี
ดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดตราสารหนี ้

(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ของ
สินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารที่ไมพ่ร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) ซึง่หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทํา
ให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบีย้จ่ายที่สงูขึน้เม่ือเทียบกับดอกเบีย้รับ ส่งผลทําให้ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้ที่ได้รับลดลง และ
กระทบตอ่กําไรและเงินกองทนุของธนาคารได้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินในการควบคมุดแูลการ
บริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว โดยควบคมุดแูลโครงสร้าง
กําหนดเวลาของสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ แบง่ตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบีย้ดงันี ้

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 
และหนีสิ้น 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 2-12 เดือน 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 1-2 ปี 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ปี 

รวม 

สินทรัพย์ 83,682.81  63,569.28  54,079.18  104,555.47  305,885.74  

หนีส้ิน (116,021.13) (158,688.65) (450.07) (6,722.12) (281,881.98) 

สว่นตา่ง (32,339.32) (95,119.37) 53,629.11  97,833.35  24,003.76  

ทัง้นีธ้นาคารมีสว่นตา่งของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 1 ปี โดยมีหนีส้ินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วง
ระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 1 เดือนเป็นจํานวน  32,339.32 ล้านบาท และในชว่งระยะ 2-12 เดือนเป็นจํานวน 95,119.37 ล้าน
บาท โดยหนีส้ินที่มีระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 1 เดือนนัน้ประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ซึ่งจะมีความ
ออ่นไหวตอ่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ไมม่ากนกั สว่นในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้วยบญัชีเงินฝากประจําและหุ้นกู้  
โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ปี โดยหากนําความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบีย้มาคํานวณ จะพบว่า
ธนาคารมีความเสี่ยงตอ่การขึน้ของอตัราดอกเบีย้อยูใ่นระดบัปานกลาง  

(2) ความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดของตราสารหนี ้

ความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดของตราสารหนี ้เกิดจากการที่มลูคา่ตลาดของตราสารหนีป้ระเภทกําหนดอตัราดอกเบีย้แบบ
คงที่อาจลดลง เน่ืองมาจากการขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เพราะอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีใ้นตล าดสงูขึน้ ราคาตลาดของ
ตราสารหนีจ้งึต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเทา่กบัตลาด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารหนีร้วม 12,870.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,295.01 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกบั ณ สิน้ปี 2556 โดยมีคา่ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Duration) ของพนัธบตัรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.37 ปี โดยลดลงจาก ณ สิน้ปี 
2556 ซึ่งอยู่ที่ 1.66 ปี อันเป็นผลมาจากการขายพันธบัตรระยะยาวในปีที่ผ่านมา ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 
(Duration) ของหุ้นกู้ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 ปี โดยลดลงจาก ณ สิน้ปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 3.92 ปี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในตราสารหนีย้งัจดัวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัคงเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการรักษา
สภาพคลอ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที่
เก่ียวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจดัการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนัน้ภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารควา ม
เสี่ยง หน่วยงานกํากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้านถกูจัดตัง้เพื่อมีหน้าที่ในการดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในด้าน
ตา่งๆ เชน่ การกําหนดหลกัเกณฑ์การลงทนุ อํานาจในการตดัสินใจลงทนุ และคูค้่า เป็นต้น 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถกูนํามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของ
ธนาคารจะถกูประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกบัลกัษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภท นอกจากนีธ้นาคารยงัได้ใช้
กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถกูต้องของแบบจําลอง Value at Risk  และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress 
Testing) เพ่ือใช้ประกอบการวดัความเสี่ยงในกรณีที่ตวัแปรจากแบบจําลองได้ถกูกําหนดให้อยู่ในเหตกุารณ์ที่เลวร้ายที่สดุ ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้จะถกูวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์
และหนีส้ินของธนาคารที่ไมพ่ร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกบัรายได้ดอกเบีย้สทุธิของธนาคารภายใต้สถานการณ์จําลอง
ตา่ง ๆ  

ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซบัซ้อน เช่น ตราสารอนพุนัธ์ จะถกูบริหารจัดการด้วยความระมดัระวงั ซึ่ง
ความเสี่ยงด้านอนพุนัธ์จะถกูวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพืน้ฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้อย่างชดัเจน นอกจากนีน้โยบายบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูจดัทําขึน้เพื่อให้การควบคมุและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซบัซ้ อน
ของตราสารอนพุนัธ์นัน้ 

3.4     ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

โดยอ้างอิงจากคําจํากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision และตาม
แนวปฏิบตัิแหง่ธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ือง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดหรือความไมเ่พียงพอของกระบวนการทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจยัภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้าน
กฎหมายและการทจุริต อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน เชน่ ช่ือเสียงและการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ    ธนาคารทิส
โก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตระหนักดีว่า ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการธุรกิจของ
ธนาคาร จงึได้ให้ความสําคญัในการบริหารจดัการความเสี่ยงและพฒันาวิธีการบริหารความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากการปฏิบตัิงาน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารตาม
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของธนาคาร (“บริษัท”) และนํามา
บงัคับใช้สําหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทัง้หมด  โดยมีหน่วยงานต่างๆภายใต้สํานักกํากับดูแลกิจการและหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททํา
หน้าที่กํากับดแูลและตรวจสอบการดําเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กําหนด หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการทํา
หน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่กําหนดไว้ รวมถึงการ
ดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการจดัวางระบบควบคมุภายในสําหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง หน่วยงานกํากับทําหน้าที่ดแูลให้หน่วยธุรกิจปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของทางการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงทัง้หมดอยา่งเป็นอิสระภายใต้การกํากบัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคารนัน้ เร่ิมตัง้แต่การสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการและกําหนดให้ทกุหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทัง้กลุม่ทิสโก้รวมถึงธนาคาร และสนบัสนนุ ติดตามและกํากบัดแูลทกุหน่วยงานให้ดําเนินการ
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด ในขัน้ตอนการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงนัน้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการจะมีการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Risk Profile) ของแตล่ะหน่วยงานร่วมกนักบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นประจําสม่ําเสมอ  โดย
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จะมีการระบุความเสี่ยงที่สําคญั ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุ และกําหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกบัธุรกิจ (Risk and Control Self- Assessment) และเสนอรายงานผลของการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

ในสว่นของการบริหารจดัการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบตัิงานนัน้ กลุม่ทิสโก้จดัให้มีระบบงานที่ใช้ในการบนัทึก
รายงานข้อผิดพลาดสําหรับทุกบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทนัการณ์ รวบรวมจัดทําฐานข้อมลู
ข้อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนํามาใช้ในการพิจารณาลดความเสี่ยงและกําหนดหรือปรับปรุงตวัชีว้ดัความเสี่ยง 
(Key Risk Indicator) และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ของแตล่ะหน่วยธุรกิจเพื่อติดตามและกําหนดแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อลดระดบั
ของอตัราความผิดพลาดที่เกิดขึน้หรือเพ่ือใช้ในการกํากับดแูลเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ โดยธนาคารมีแผนที่
จะพฒันาและกําหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ให้ครอบคลมุในทกุด้านและทกุหน่วยธุรกิจ ทัง้นี ้
สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ของธนาคารมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารรับทราบและพิจารณากําหนด
แนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 

เน่ืองจากแนวโน้มการเกิดทุจริตรวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) เพิ่มมากขึน้ กลุ่มทิสโก้มีการศึกษาและ
เตรียมการล่วงหน้าเสมอเก่ียวกับภยัคกุคามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เป็นตวัเงินหรือ
ผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงภยัคกุคามจากการเกิดทจุริตในรูปแบบต่างๆ จึงได้มีการกําหนดกรอบการบริหารจดัการความเสี่ยง
ด้านทจุริตและให้ทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้นํามาใช้ดําเนินการ โดยกําหนดให้มีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกิดจากการทจุริต โดยมี
การระบุความเสี่ยงด้านทุจริต ความเป็นไปได้และผลกระทบของการเกิดทุจริตนัน้ๆ  การประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมที่
นํามาใช้ในการลดความเสี่ยงด้านทจุริตที่อาจเกิดขึน้ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านทจุริตที่เหลืออยู่และแผนในการจดัการความเสี่ยงที่เหลืออยู่นัน้ๆ 
ให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ยงัมีกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึน้ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการทํารายการ 

โดยที่ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินที่มีการให้บริการทางการเงินกบัลกูค้า การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ให้บริการลกูค้าจงึเป็นเร่ืองที่ธนาคารให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง ธนาคารได้พฒันาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง (Business Continuity Plan) ในทกุระบบงานที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมหลกัหรือธุรกรรมที่มีความสําคญัตามแนวนโยบายของกลุ่มทิสโก้ เพื่อ
มิให้เกิดการหยดุชะงกัในการดําเนินธุรกิจ การกําหนดกระบวนการในการบริหารจดัการเพื่อให้สามารถกู้คืนระบบงานสําคญัให้พร้อมใช้งานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แผนสํารองกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยแผนการดําเนินการดงักล่าวได้รับการทดสอบเป็นประจําสม่ําเสมอ
เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการดําเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอ กจากนี ้จาก
ภาวะการณ์ฉกุเฉินที่เกิดขึน้ในรอบสองถึงสามปีผ่านมา เชน่ ภยัพิบตัินํา้ทว่ม เหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมือง โรคระบาด เป็นต้น กลุ่มทิสโก้ได้
ตระหนกัถึงผลกระทบของเหตกุารณ์ดงักลา่วที่อาจมีตอ่ความปลอดภยัของพนกังาน ลกูค้า คูค้่า หรือบคุคลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ จึงได้มีการกําหนดแผน
รองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน (Emergency Plan) ขึน้เป็นสว่นหนึ่งของแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองและนํามาใช้ปฏิบตัิสําหรับทกุบริษัทใน
กลุ่มทิสโก้ เพื่อกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึน้จากเหตุการณ์ ภายนอก โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการรักษาความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากการความสญูเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการดําเนินการตามแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองนัน้ ทัง้นีร้วมถึงแผนและช่องทางการสื่อสารในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน และกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการดําเนินการขององค์กรได้อย่าง
ทนัทว่งที 

นอกจากนี ้ธนาคารขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ในช่องทางธุรกิจที่ดําเนินการอยู่แล้ว และธุรกิจใหม่ ซึ่งส่งผลให้
ความเสี่ยงจากด้านปฏิบตัิการเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่หรือขยายช่องทางในการดําเนินธุรกิจ มี
การกําหนดให้ประเมินความเสี่ยงสําหรับธุรกิจหรือชอ่งทางธุรกิจใหม่และนําเสนอขออนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อตรวจสอบและให้มัน่ใจว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภณัฑ์ใหมแ่ละการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัเหลา่นัน้ได้รับการจดัการให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 

3.5      ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ คือ ความเสี่ยงอนัเกิดจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็น
ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สดุจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

3.5.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้ธนาคารจะมีการกระจายตวัของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเชา่ซือ้มีความผนัผวนกบัภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขนัของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัการเจริญเติบโตของการ
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บริโภคเป็นปัจจยัที่สําคญัตอ่การเติบโตของเงินให้สินเช่ือและคณุภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั หรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรง
ขึน้ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัธุรกิจ จงึทําให้ผลกระทบที่มีไมม่ากนกั 

3.5.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทนุต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการดํารงเงินกองทนุขัน้ตํ่าตามวีธี IRB นัน้ จะมี
ความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่แท้จริงของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขัน้ตํ่าตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึ่งอตัรา
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 16.80 โดยยงัคงสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ตํ่าร้อยละ 8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 12.56 และร้อยละ 4.24 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนการดํารง
เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ดงักลา่วยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ตํ่าร้อยละ 6  

นอกจากการดํารงเงินกองทนุตามเกณฑ์ของธปท.  ธนาคารได้ดําเนินการวดัความเสี่ยงและดํารงเงินกองทนุภายใน (ICAAP) ซึ่ง
ได้ประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงขึน้จากแบบจําลองภายใน โดยประเมินว่า ธนาคารควรมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้เป็นจํานวน 
8,166.59 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 27.0 ของเงินกองทนุรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III - IRB ที่ 30,240.44 ล้านบาท  

 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารโดยตรง โดยอาศยัแนวปฏิบตัิในการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกท่ีไม่ได้คาดการณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Vision and Mission Statement ของธนาคารได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทัง้แนวทางใน
การกําหนดกลยทุธ์และนโยบายของธนาคาร ทัง้นี ้กระบวนการต่างๆ ได้ถกูสร้างขึน้เพ่ืออํานวยให้การกําหนดกลยทุธ์ การวางแผนธุรกิจ การ
จัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดําเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลกัเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของกระบวนการ
ตรวจสอบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบในระดบัของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบในระดับ
สดุท้าย 

แนวปฏิบตัิขององค์กรและแนวปฏิบตัิทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนําหลกัการและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช้
เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย นโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการ และระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่จะถกูประเมินและทบทวนเป็นประจํา 

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือกําหนดทิศทาง การดําเนินธุรกิจ 
สําหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า ควบคู่ไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเน่ืองทุกปี และติ ดตามผลเพื่อเทียบกับ
แผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556-2557 ดงันี ้โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและไมต่ิดภาระผกูพนัใดๆ 

                   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่า 

2556 2557 
ที่ดิน     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไมมี่ 17.51 17.51 
อาคารและอาคารชุดส านักงาน     
  ราคาทนุเดิม เจ้าของ ไมมี่ 443.15 495.44 
  สว่นที่ตีราคาใหม ่ เจ้าของ ไมมี่ 557.22 530.22 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไมมี่ 607.67 594.80 
ยานพาหนะ     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไมมี่ 63.69 64.56 

รวม 1,689.24 1,702.54 
  หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (946.86) (951.11) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 742.37 751.43 

 

2. สัญญาเช่าระยะยาว 

ธนาคารมีสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและสาขา  ซึ่งสญัญามีอายปุระมาณ 3-9 ปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2557 ธนาคารมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเชา่ด าเนินงานที่บอกเลิกไมไ่ด้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

         (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จ่ายช าระภายใน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 

อาคารส านกังานและสาขา 
ไมเ่กิน 1 ปี 103 112 

มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 61 136 
มากกวา่ 5 ปี 5 3 

รวม 169 251 

4.2 เงนิให้สินเช่ือ 

นโยบายการจัดชัน้สินทรัพย์ 

สินทรัพย์จดัชัน้ของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือและลกูหนี ้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจดัชัน้
สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   ซึ่งสรุปการจดัชัน้สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  ได้ดงันี ้
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ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชัน้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
      (หน่วย: ล้านบาท) 

 ลูกหนี ้
เงนิให้สินเช่ือ       
และลูกหนี ้ เงนิลงทุน 

เงนิลงทุนใน 
ลูกหนีท้ี่ รับ

โอนมา 
ทรัพย์สินรอ

การขาย รวม ร้อยละ 
จดัชัน้ปกต ิ 264,939 - - - 264,939 90.5 
จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ 21,900 - - - 21,900 7.5 
จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 3,267 - - - 3,267 1.1 
จดัชัน้สงสยั 2,057 - - - 2,057 0.7 
จดัชัน้สงสยัจะสญู 578 46 17 18 659 0.2 

รวม 292,741 46 17 18 292,822 100.0 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ในขัน้ต ่าธนาคารปฏิบตัิตามข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใน
การจดัชัน้และตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดอตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามระดบัชัน้ของเงินให้สินเช่ือไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
1. สินทรัพย์จดัชัน้สญู ให้ตดัออกจากบญัชี 
2. สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู ให้กนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 
3. สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั ให้กนัเงินส ารองในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 
4. สินทรัพย์จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน ให้กนัเงินส ารองในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 
5. สินทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ให้กนัเงินส ารองในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 2 
6. สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ ให้กนัเงินส ารองในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 1 

ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก าหนดวิธีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ส าหรับ
สินทรัพย์จัดชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จดัชัน้สงสัย และ สินทรัพย์จดัชัน้สงสัยจะสญู โดยให้กันเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนต่าง
ระหวา่งมลูหนีก้บัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากลกูหนี ้หรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากหลกัประกัน 
รวมถึงการกนัส ารองเป็นกลุม่ลกูหนี ้(Collective Approach) แทนการกนัส ารองรายบญัชีได้ส าหรับกลุม่ลกูหนีท้ี่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมือนกนั  

ปัจจบุนักลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการกันเงินส ารองเป็นกลุ่มลกูหนี ้(Collective Approach) ส าหรับกลุ่มลกูหนีท้ี่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เหมือนกัน และมีข้อมลูความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดระดับการกันส ารองอย่างระมดัระวัง จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึน้ในอดีต 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีก้ารด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตัง้ส ารองค่าเผื่อการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชีก้ารด้อยค่าตามมาตรฐานบญัชีและการประมาณมูลค่าที่
คาดวา่จะได้รับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรู้และระงบัรับรู้รายได้  

ธนาคารมีนโยบายการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ที่เข้มงวดกวา่เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย1 โดยธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์คง
ค้าง โดยจะหยดุรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือธุรกิจที่ค้างช าระเป็นเวลารวมกนัเกินกว่า 1 เดือน และหยดุรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากสินเชื่อรายย่อยที่
ค้างช าระเป็นเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน ไม่ว่าลกูหนีร้ายนัน้จะมีหลกัประกันหรือไม่ และจะยกเลิกรายการดอกเบีย้ค้างรับที่ได้บนัทึกบญัชีเป็น
รายได้แล้วออกจากบญัชีทัง้หมดส าหรับลกูหนีท้ี่หยดุรับรู้รายได้ 

ธนาคารจะบนัทกึรายได้ดอกเบีย้ที่ได้รับช าระในภายหลงัของลกูหนีท้ี่หยดุรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดและจะรับรู้ดอกเบีย้เป็นรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างอีก เม่ือได้รับช าระหนีท้ี่ค้างเกินก าหนดครบถ้วนแล้ว 

                                                           
1 ท่ีมา: ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 67/2551 หมวด 5 การรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม หรือเงินค่างวดจากการให้เช่าซือ้:  สถาบนัการเงินจะบนัทึกบญัชีเป็น
รายได้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระ ในกรณีท่ีลกูหนีค้้างช าระดอกเบีย้หรือเงินค่างวดเป็นระยะเวลาไมถ่ึง 3 เดือน 
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กรณีการรับรู้รายได้จากการปรับโครงสร้างหนีข้องสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารมีนโยบายรับรู้ดอกเบีย้เป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด   และจะรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกครัง้ตอ่เม่ือได้รับพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่ มีปัญหาแล้วว่า ลกูหนีก้ลบัมามีความสามารถใน
การช าระหนีไ้ด้ตามสญัญา 

4.3 เงนิลงทุน 

รายละเอียดของมลูคา่เงินลงทนุแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3.3 เงินลงทนุ  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทนุไม่ให้กระจุกตวัในหลกัทรัพย์หนึง่เกินสมควร โดยจะเน้นท่ีความเหมาะสมของโอกาส
ของการลงทนุในขณะนัน้ว่า เอือ้อ านวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนีธ้นาคารยงัมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถ
รวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดบัของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกบัความเพียงพอของเงินกองทุน 
และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทนุแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตวัไปตามทิศทางที่ถกูต้อง
ได้อยา่งทนัทว่งที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กลา่วไว้ในสว่นที่ 1 หวัข้อที่ 2 ปัจจยัความเสี่ยง  

การตัง้ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 

ธนาคารตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม และ
บนัทึกการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสทุธิในงบก าไรขาดทุน เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายทัง้ท่ีถือไว้
เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยก
ตา่งหากในสว่นของผู้ ถือหุ้นจนกระทัง่จ าหน่ายหลกัทรัพย์จึงบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่นัน้ในงบก าไรขาดทนุ  

มลูค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลังสุด ณ สิน้วันท าการสุดท้ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีข้องรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนีภ้าคเอกชน ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือของสถาบนัการเงินอื่น มลูค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทนุค านวณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทนุ ผลแตกตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่โอนได้บนัทึกเป็นรายการก าไร (ขาดทนุ) ในงบก าไรขาดทนุ หรือ
บนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในงบดลุ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีคดีที่ถกูฟ้องร้องและยงัไม่สิน้สดุที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 27 คดี เป็นคดีแพ่งทัง้หมด มี

ทนุทรัพย์รวมประมาณ 358.63 ล้านบาท ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยในจ านวนนีป้ระกอบด้วย 19 คดี ทนุทรัพย์รวม 256.9 ล้าน
บาท อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินคดีและยงัไม่ได้รับค าพิพากษา และ 1 คดี (ไม่มีทนุทรัพย์) อยู่ระหว่างการบงัคบัคดีโดยธนาคาร  และอีก 7 คดี 
มลูคดีรวมกนั 101.73 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชัน้ต้นและ/หรือศาลอทุธรณ์แล้ว แตโ่จทก์ยงัอทุธรณ์หรือฎีกาต่อ (ในจ านวนนีมี้ 
1 คดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจบริหารการจดัเก็บหนีใ้ห้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ สขุุมวิท จ ากัด ทนุทรัพย์รวมกัน 40.24 ล้านบาท  ซึ่งธนาคารมี
ข้อตกลงในการได้รับชดเชยความเสียหายที่ธนาคารได้รับ (ถ้ามี) จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั)   
 
 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.37.2 คดีฟ้องร้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของธนาคารคาดว่า ธนาคารจะ
ไมไ่ด้รับผลเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถกูเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวข้างต้น  ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เก่ียวข้องเป็นคูค่วามกบัธนาคารแตอ่ยา่งใด 
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ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 

ทุนจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท 

ทุนเรียกช าระแล้ว : 9,215,676,920 บาท  

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 921,567,588 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้  หุ้นละ 10.00 บาท 

และหุ้นบริุมสิทธิ 104 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้  หุ้นละ 10.00 บาท 

Home Page : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : (66) 2633 6000 

โทรสาร : (66) 2633 6800 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิ 

: ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 6815 โทรสาร 0 2633 6818 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชัน้ 5 เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ 0 2299 1321 โทรสาร 0 2242 3270 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชัน้ 5 เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ 0 2299 1321 โทรสาร 0 2242 3270 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 

: ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชัน้ 5 เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ 0 2299 1321 โทรสาร 0 2242 3270 

นายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชัน้ 5 เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ 0 2299 1321 โทรสาร 0 2242 3270 

ผู้สอบบัญชี : 
: 

นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   
193/136-137   อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

 

 

 

http://www.tisco.co.th/
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 

ทัง้นีบ้ริษัททัง้หมดไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการถือหุ้นดงักลา่วจดัเป็นเงินลงทนุทัว่ไป 

 

/1 จ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  

 

 

 
 

บริษัท/สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นที่

ออกจ าหน่ายแล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 

จ านวนหุ้น              
ที่ถือ/1 

สัดส่วน   
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
138 ชัน้ท่ี 8 อาคารบญุมิตร ถนนสีลม  
แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2236 6628-9  โทรสาร 0 22366800-1 

กลุม่การบริการ สามญั 5,000 500 10.0 

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
33/29-31 ชัน้ 8 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ 
ถนนสรุวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02 625 0000 โทรสาร 0 2632 7350 

กลุม่การบริการ สามญั 30,000 

 

3,000 

 

 

10.0 

บริษัท สนิไทยเอนเตอร์ไพรส ์จ ากดั 
อาคารลมุพินี ทาวเวอร์ ชัน้ 20 
1168/53-54 ถนนพระราม 4 ทุง่มหาเมฆ 
สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 285 6318-24 โทรสาร 0 2285 6325 

กลุม่การพาณิชย์
น าเข้าและสง่ออก 

สามญั 30,000 

 

3,000 

 

 

10.0 

บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 
518/5 อาคารมณียา ชัน้ 16 ถนนเพลนิจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0 2680 5800 โทรสาร 0 2254 8338 

กลุม่การพาณิชย์
น าเข้าและสง่ออก 

สามญั 10,000 1,000 10.0 

บริษัท วฒันาอินเตอร์เทรด จ ากดั 
52 อาคารธนิยะพลาซา ชัน้ 25 ถนนสีลม 
แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2632 8060 โทรสาร 0 2236 7367 

กลุม่การพาณิชย์
น าเข้าและสง่ออก 

สามญั 300,000 

 

 

30,000 10.0 

บริษัท ย ูเอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั 
65/233  อาคารช านาญเพญ็ชาตบิิสเนสเซน็เตอร์ 
ชัน้ 30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท์ 0 2246 7634-6 โทรสาร  0 2247 7607 

กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ สามญั 1,500,000 

 

150,000 

 

10.0 

บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากดั 
116/77 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0 2295 2041-8 โทรสาร 0 2295-2040 

กลุม่อตุสาหกรรม สามญั 11,000,000 

 

1,1000,000 

 

10.0 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้

ทนุจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท  
ทนุชําระแล้ว : 9,215,676,920 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 921,567,588 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 104 หุ้น  
  โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 

ตามที่บริุมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบกําหนด เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2552 ทําให้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา หุ้นบุริมสิทธิ
ของธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัทกุประการ   

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 5 มกราคม 2558  

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

1 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 921,451,833          -                         921,451,833  99.99

2 นายกิตติชยั ไกรกอ่กิจ 30,247                   -                         30,247           0.00

3 นางพรสขุ พรประภา 8,100                     -                         8,100             0.00

4 น.ส.สภุาวดี ปิยะมงคลวงศ์ 6,000                     -                         6,000             0.00

5 นางระจิต โกวรรธนะกลุ 6,000                     -                         6,000             0.00

6 นายสชุาติ ตัง้ควิวิช 5,000                     -                         5,000             0.00

7 BANK JULIUS BAER & CO., LTD. 4,800                     -                         4,800             0.00

8 นายประชา ลลีาประชากลุ 3,624                     -                         3,624             0.00

9 นายทรงฤทธ์ิ คงพิพฒัไชยศิริ 3,000                     -                         3,000             0.00

10 นายประพฒัน์ ศรีนวุัตติวงศ์ 3,000                     -                         3,000             0.00

921,521,604 -                         921,521,604 99.99

45,984 104 46,088 0.01

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

 ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน

รวม

ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น

จ านวนหุ้น

 รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 

ในการจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน          
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้  จํากัด (มหาชน)  ซึ่ง
เป็นบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ในอตัราร้อยละ 100  ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ไมมี่  

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

ไมมี่  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 หุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีหุ้นกู้คงเหลือ ดงันี ้ 

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

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  : อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.0 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ที่ 1 – ปีที่ 10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 17 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทกุปีตลอด
อายุหุ้นกู้  หากวันครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์     
จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมลูคา่ที่ตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้  จะพึงมีหนังสือบอก
กลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัที่กําหนดให้เป็น
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้  เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก)   ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัที่ออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยวา่ (1) หุ้นกู้ นีไ้ม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็น
เงินกองทุนขัน้ที่ 2 ของผู้ ออกหุ้นกู้ ได้อีกต่อไป  หรือ (2) หุ้นกู้ นีส้ามารถใช้นับเป็น
เงินกองทุนขัน้ที่ 2 ได้ตํ่ากว่า ร้อยละ 50 ของเงินกองทุนขัน้ที่ 1 ของผู้ ออกหุ้นกู้  
หรือ 

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

(ค)   ถ้าผู้ ออกหุ้นกู้ สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่หรือไม่สามารถหักเป็น
คา่ใช้จา่ยของ  ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ง)   ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้  หรือ ผู้ออก
หุ้นกู้ มีเงินกองทนุชัน้ที่ 1 เกินกวา่อตัราขัน้ตํ่าที่กําหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ 

(จ)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 
อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : A- จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2557 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

2. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2553 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2563 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
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จํานวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.8 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ที่ 1 – ปีที่ 10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 13 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน ธันวาคม ของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  
หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวัน
ชําระดอกเบีย้  เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:  เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมลูคา่ที่ตราไว้
ตอ่หน่วยของ หุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้  จะพึงมีหนังสือบอก
กลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัที่กําหนดให้เป็น
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้  เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัที่ออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้ นีไ้ม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็น
เงินกองทุนขัน้ที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้อีกต่อไป หรือ (2) หุ้นกู้ นีส้ามารถใช้นับเป็น
เงินกองทนุขัน้ที่ 2 ได้ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของเงินกองทนุขัน้ที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ 

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

(ค)  ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้มส่ามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ง)   ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้  หรือผู้ออก
หุ้นกู้ มีเงิน กองทนุชัน้ที่ 1 เกินกวา่อตัราขัน้ตํ่าที่กําหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ 

(จ)   เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 
อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : A- จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2557 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

3. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 9 มีนาคม 2555 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 9 มีนาคม 2565 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.85 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตัง้แต่ปีที่ 1 – ปีที่ 10 นับจากวนัออก 

หุ้นกู้  
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วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 9 มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ ธันวาคม ของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  หากวนั
ครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระ
ดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน* 
 

 

:   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้หากได้รับอนญุาตเป็น         
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย
ของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธ์ินี ้โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยังผู้ ถือหุ้ นกู้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่
กําหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนหุ้นกู้  เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน โดย
จะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชําระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  
i.  หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนที่เทา่กนัหรือดีกวา่แทนหุ้นกู้  หรือ     
ii. ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทัง้สิน้ ไมต่ํ่ากวา่อตัราขัน้ตํ่าที่กําหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายของ

ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
(ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2557 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

*หมายเหต ุ แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิต่อผู้ ถือหุ้นกู้  เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2555 

4. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2555 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 1,243,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,243,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 19 ธันวาคม 2555 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 19 ธันวาคม 2565 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.60 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 19 มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ ธันวาคม ของทกุปี หากวนัครบกําหนดชําระ

ดอกเบีย้หุ้นกู้ ตรงกับวนัหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้เป็นวัน
ทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอแผนการ 
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนหุ้นกู้ ดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั แตไ่มเ่กิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนหุ้น
กู้  เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชําระดอกเบี ย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  
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i.  หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนที่เทา่กนัหรือดีกวา่แทนหุ้นกู้  หรือ     
ii.  ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่อตัราขัน้ตํ่าที่กําหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายของ

ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู้  : A- จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2557 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

 
5.  ตราสารเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ

ไถ่ถอนก่อนกําหนด (สามารถรองรับผลขาดทนุได้เม่ือผู้ออกมีผลการดําเนินงานที่ไมส่ามารถดําเนินกิจการต่อไปได้และทางการตดัสินใจจะเข้า
ชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถกูปลดหนีใ้นสดัสว่นที่ไมม่ากกวา่การลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ หลงัจากผู้ออกตราสารได้ลด
มลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิลงแล้ว) 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน
ใดๆ 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 1,600,000 หน่วย 
จํานวนตราสารคงเหลือ : 1,600,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 29 มกราคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร : 29 มกราคม 2567 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ของทกุปี หากวนัครบกําหนดชําระ

ดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้เป็น
วนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จํานวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วยของตราสาร
ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผู้
ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่
กําหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่
ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) หลงัจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัที่ออกตราสารหรือ ณ วนัชําระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจดัหาเงนิทนุในจํานวนที่เทา่กนัหรือดีกวา่แทนตราสาร 

หรือ     
ii.  ภายหลงัจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์

เสี่ยงทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่อตัราขัน้ตํ่าที่กําหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามตราสารนีไ้ม่สามารถหักเป็น

คา่ใช้จา่ยของผู้ออกตราสารเพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 
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อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : A 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ทาํหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

6.  ตราสารเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด (สามารถรองรับผลขาดทนุได้เม่ือผู้ออกมีผลการดําเนินงานที่ไมส่ามารถดําเนินกิจการต่อไปได้และทางการตดัสินใจจะเข้า
ชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถกูปลดหนีใ้นสดัสว่นที่ไมม่ากกวา่การลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ หลงัจากผู้ออกตราสารได้ลด
มลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิลงแล้ว) 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน
ใดๆ 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 800,000 หน่วย 
จํานวนตราสารคงเหลือ : 800,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 19 กมุภาพนัธ์ 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร : 19 กมุภาพนัธ์ 2567 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัชําระดอกเบีย้ : ทุกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบ

กําหนดชําระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระ
ดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จํานวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วยของตราสาร
ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผู้
ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่
กําหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่
ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) หลงัจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัที่ออกตราสารหรือ ณ วนัชําระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจดัหาเงนิทนุในจํานวนที่เทา่กนัหรือดีกวา่แทนตราสาร 

หรือ     
ii.  ภายหลงัจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์

เสี่ยงทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่อตัราขัน้ตํ่าที่กําหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามตราสารนีไ้ม่สามารถหักเป็น

คา่ใช้จา่ยของผู้ออกตราสารเพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของ 
ผู้ออกตราสาร 

: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั เม่ือวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ทาํหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจดัจําหน่ายแล้ว (ไม่รวมหุ้นกู้ ระยะสัน้) รวมจํานวน 6 ,643 ล้าน
บาท  

7.   โครงการหุ้นกู้ ระยะสัน้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : จํานวนไมเ่กิน 60,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 51,056,900 หน่วย  
อายหุุ้นกู้  : ตามที่ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้     

    แตไ่มเ่กิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วนั นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัตามที่ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้น 

    กู้และจะอยูร่ะหวา่งวนัที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2558 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : ตามที่ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้   

    แตไ่มเ่กิน 270 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ

เพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้  ซึง่อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกตา่งกนัได้ 

วนัชําระดอกเบีย้ : ชําระดอกเบีย้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
อนัดบัความน่าเชื่อถือของ 
ผู้ออกตราสาร 

: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั เม่ือวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีหุ้นกู้ ระยะสัน้คงเหลือรวมจํานวน 51,056.90 ล้านบาท  

7.3.2 ตั๋วแลกเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้คงเหลือมลูค่า 36.92 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
2.50 และเป็นตัว๋แลกเงินแบบเผ่ือเรียกทัง้หมด  

7.4  นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย
และบริษัทในเครือทกุบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอตัราตามที่บริษัทใหญ่กําหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอตัรากา ร
จา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือแตล่ะบริษัทตามผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทนุในระยะยาว ความจําเป็นในการใช้
เงินเพื่อการลงทนุและกลยทุธ์ธุรกิจ ทัง้นีธ้นาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เหมาะสมเพื่อให้อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 
สงูกวา่ร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เม่ือเห็นวา่บริษัทยอ่ยและบริษัท
ในเครือมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชน่นัน้  
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8. การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการ
บริหาร และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิง้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนรวมศนูย์อยูท่ี่บริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพียงแหง่เดียว 
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8.1.1    คณะกรรมการธนาคาร 

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

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

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

ช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท หรือกรรมการสองคนจากรายชื่อดงัต่อไปนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคญับริษัท นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) หรือ 
นายยาสโุร่ โยชิโคชิ หรือ นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  

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

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

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

1. อนมุตัิแผนธุรกิจ และแผนการด าเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยทุธ์ทางธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

2. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

3. ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด าเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4. ดแูลให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการงานของธนาคาร รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู 

5. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

6. ดแูลให้ฝ่ายจดัการรายงานเร่ืองที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการ 

7. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขัน้ตอน และการควบคมุส าหรับความเสี่ยงทกุประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะท า
หน้าที่อนมุตัิและควบคมุการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 
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8. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อให้
มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 

9. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขัน้ตอนการควบคมุในการอนมุตัิสินเช่ือ และเงินลงทนุกบับคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

10. ดแูลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของ
ธนาคารตอ่คณะกรรมการโดยไมล่า่ช้า 

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

12. ดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมลูที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบรูณ์ 

13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่ผู้ ถือหุ้น 

14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
แบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

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

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

 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท   

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

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

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

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

1. ก ากบัดแูลและควบคมุการด าเนินธุรกิจของธนาคารตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 
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2. อนมุตัิธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงู หรือเกินอ านาจของฝ่ายจดัการของธนาคาร 

3. พิจารณาเร่ืองเร่งดว่น ซึง่ในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

4. รายงานการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 

 
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

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

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

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถกูต้องและเพียงพอ 

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

3. เสนอชื่อบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

4. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารมีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
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 การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เปิดเผยการกระท าดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 

9. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อยา่งสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการธนาคารในปี 2557 มีดังนี ้ 

ชื่อ-สกลุ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

(จากจ านวน 6 ครัง้) 
 - 8/4 

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

(จากจ านวน 6 ครัง้) 
 - - 

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

10/3 - 

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

(จากจ านวน 1 ครัง้) 
- 5/4 

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

(จากจ านวน 1 ครัง้) 
- - 

12. นายฮอน คิท ชิง 
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

-/1/2 
(จากจ านวน 1 ครัง้) 

- - 

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

/2 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 1 ครัง้  
/3 นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง 2 ครัง้ แต่มีสว่นร่วมในการประชมุผ่านทางโทรศพัท์ 
/4 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 
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8.1.4    ผู้บริหารของธนาคาร 
ผู้บริหารของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

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

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

40. นางสาวิกา จงภกัด์ิไพศาล    
41. นายโนบทุากะ อิเดะ 

หวัหน้านิติกรรมสญัญา         
หวัหน้าธรุกิจญ่ีปุ่ น 

 
 
ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคาร 

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

1. วางกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

2. ควบคมุดแูลให้การด าเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ 

3. ก ากบั ดแูล และควบคมุการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของธนาคาร  ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่ทิสโก้ 

4. ควบคมุดแูลการให้บริการ การปฏิบตัิงาน รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงและควบคมุของธนาคาร 

5. ติดตามการด าเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ควบคมุงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคมุดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 
8.2  เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการแตง่ตัง้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เป็นเลขานกุารบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ประกาศก าหนด (ประวตัิ คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท ตามปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 
8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

กลุม่ทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และกรรมการของบริษัทยอ่ยรวมถึงธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ใน
รูปแบบและอตัราเดียวกบัที่จา่ยให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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คา่ตอบแทนกรรมการในชว่งวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 เป็นดงันี ้

รายนามคณะกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 
คา่ตอบแทนราย 

เดือน 
คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 

1.  นายปลิว  มงักรกนก  2,400,000 - - 2,400,000 
2.  นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ              480,000             480,000 - 960,000 
3.  รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์             480,000 - 650,000 1,130,000 
4.  นางภทัรียา เบญจพลชยั             480,000 -             520,000 1,000,000 

5.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ /1/2             480,000 -             320,000 800,000 

6.  นายสถิตย์ อ๋องมณี/1             360,000 - - 360,000 

7.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ             480,000 420,000 - 900,00 

8.  นายชือ-เหา ซุน/1 

 (นายโฮเวิร์ด ซุน) 

            480,000 350,000 - 830,000 

9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล             480,000             420,000 - 900,000 

10.  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  /1/2             160,000  -            200,000 360,000 

11. นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ/1             160,000 - - 160,000 

12.  นายฮอน คิท ชิง /1 

     (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

            160,000 - - 160,000 

รวม         6,600,000          1,670,000                   1,690,000          9,960,000 

หมายเหตุ /1 นายพิชยั ฉันทวีระชาติ นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ 
หุ้นได้เลือกตัง้ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี นายยาสโุร่ โยชิโคชิเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ 
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

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

 

8.3.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 โดยในปี 2557 จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของธนาคาร1 จ านวน 38 ราย2 (ไม่รวมผู้บริหาร 5 รายที่สงักัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย 
(Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร) เป็นจ านวนรวม 148,468,994.56บาท โดยอยูใ่นรูปคา่ตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ และโบนสัซึง่แปรผนัตามผลการด าเนินงานของธนาคาร  

 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2557 มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินราง วลั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิท ธิที่
กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่เพ่ิมเติม  

                                                           
1
 ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  

2
 โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารธนาคารจ านวน 2 ท่าน คือ นายเสถียร เลีย้ววาริณ หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ และ นายธีระวฒุิ ลือวงศ์ศภุกิจ หวัหน้าวิเคราะห์และประเมินความ  
เสี่ยง 2 ระหวา่งเดือนมกราคม 2557-กนัยายน 2557  
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8.4 บุคลากร 

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

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

8.4.1 กองทุนส ารองเลีย้งชีพของกลุ่มทสิโก้ 

กลุม่ทิสโก้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่พนักงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
สง่เสริมการออมระยะยาวของพนกังานกลุม่ทิสโก้ ซึง่จะท าให้พนกังานมีเงินออมไว้ใช้เม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือออกจากงาน ดงันัน้เพื่อให้พนักงาน
เข้าระบบการออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพแล้ว พนกังานจะได้รับเงินตอ่เม่ือสิน้สมาชิกภาพจากกองทนุ และได้น าเงินกองทนุตามกฎกระทรวงฉบบั
ที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ. 2530 ตัง้แต่วนัที่ 21 มิถนุายน 2533 ในนาม 
“กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานทิสโก้ ซึง่จดทะเบียนแล้ว” พร้อมทัง้มีข้อบงัคบัของกองทนุ เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิตา่งๆ ตัง้แตก่ารเข้า
เป็นสมาชิกจนถึงการสิน้สดุสมาชิกภาพกองทนุ 

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

เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุตามอายงุานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง 
ดงันี ้

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

 กองทนุยังได้จดัตัง้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้ของ
นายจ้าง  กรรมการแตล่ะทา่นจะอยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการ

 31 ธ.ค. 2556 (คน) 31 ธ.ค. 2557 (คน) 

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

รวม 4,146 4,245 
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เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้แล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคมุดแูลการบริหารกองทุน รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการลงทนุแทนสมาชิกทัง้หมด นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ได้เพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทนุให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยการใช้กองทนุประเภทหลายนโยบายการลงทนุ (“Master Fund”) เพื่อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเองมาก
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้กองทนุ Master Fund ของกลุม่พนกังานทิสโก้ประกอบด้วย 4  นโยบายการลงทนุ ได้แก่ นโยบายตราสารหนี ้นโยบายผสม นโยบายหุ้น 
และนโยบายที่มีการลงทนุในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทนุที่มีสดัส่วนการลงทนุแต่ละประเภทได้มากถึง 15 ทางเลือก 
โดยกองทนุเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2  ครัง้ ในเดือนเมษายน และตลุาคม 
 
8.4.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายทัว่ไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท 
เพื่อให้มีมาตรฐานสงูในระดบัเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเน่ืองสม ่าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหาร
โครงสร้างเงินเดือน ระบบการจา่ยเงินเดือน การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานเบือ้งต้น ในขณะเดียวกนักลุม่ทิสโก้ได้กระจายอ านาจเพื่อเปิดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแตล่ะสายได้ด าเนินการด้านทรัพยากรบคุคลของตนอยา่งเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายใต้แนวนโยบายทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

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

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

 
1. เช่ียวชาญอยา่งผู้น า (Mastery) 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

3. ซื่อสตัย์มีคณุธรรม (Integrity) 

4. สร้างผลงานที่น่าเช่ือถือ (Reliability) 

5. ลกูค้าเป็นหลกั (Customer Priority) 

6. การให้ค าแนะน า (Guidance) 

2.    การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

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

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

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

3. การท างานที่กลุ่มทสิโก้ (Employment at TISCO Group) 

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

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึน้เฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลกัการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระท าความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอาย ุการลาออกโดยสมัครใจ และการกระท าซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่ก าหนดในระเบียบและ
ข้อบงัคบัที่กลุม่ทิสโก้จดทะเบียนไว้กบักระทรวงแรงงานเทา่นัน้ เม่ือใดก็ตามที่กลุม่ทิสโก้ไมส่ามารถด ารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิส
โก้จะด าเนินการเทา่ที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการวา่งงานและเพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงาน
ของกลุม่ทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

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

4.2 การพฒันาบคุลากร 

เพ่ือให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง การพฒันาพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุจึงถือเป็นนโยบายที่ส าคญัของ
กลุม่ทิสโก้ เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการพฒันาทัง้ในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพฒันา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยัง่ยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเน่ือง วฒันธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนีจ้ะ
สง่ผลให้กลุม่ทิสโก้พฒันาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสงูอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

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

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

5 การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

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

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานในทุกระดับชัน้ ภายในกลุ่มทิสโก้ทัง้ภายในหน่วยธุรกิจ
เดียวกนัและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเก่ียวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานระหวา่ง หวัหน้าสายงานและพนกังานจะต้องกระท า
อยา่งเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้ความคาดหวงัเป็นที่เข้าใจโดยชดัเจน 

6   การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ในการให้บริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้า และเพื่อสร้างสมัพนัธภาพ
และความไว้เนือ้เชื่อใจระหว่างหวัหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอนัส าคญัของหวัหน้าทกุคนที่มี
บทบาทหน้าที่ในการก ากับดแูล การให้ค าแนะน าและการชีแ้นะแนวทางอย่างสม ่าเสมอเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สดุในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนกังานได้พฒันาทกัษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการเป็น
ความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน โดยหวัหน้าจะต้องมีความตัง้ใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ตามแนวทาง
และคูมื่อปฏิบตัิภายใต้นโยบายทรัพยากรบคุคล โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่พฒันาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูมื่อปฏิบตัิดงักลา่ว 

7 ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

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

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

กลุม่ทิสโก้ใช้ระบบการบริหารคา่จ้างโดยเทียบเคียงกบัตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดบัชัน้และลกัษณะของประเภทงาน 
เพ่ือให้ระบบนีมี้ความเหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนีมี้ความยืดหยุน่มากพอที่จะให้
รางวลัตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวิชาชีพตลอดจนศกัยภาพของพนกังานทัง้ในระดบัผู้ เช่ียวชาญและพนกังานทัว่ไป 

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

กลุม่ทิสโก้ให้รางวลัตอบแทนแก่พนกังานในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1 คา่ตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

งานทกุต าแหน่งในกลุม่ทิสโก้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้จากการท า Job Evaluation งานแต่ละต าแหน่งมี
การก าหนดอตัราค่าตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจากการส ารวจข้อมลูของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทดัฐาน (Benchmarking)  ผู้ท างานจะได้รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอตัราค่าตอบแทนตลาดของงานนัน้ ๆ  ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทกัษะ ความรู้ พฤติกรรม 
ทศันคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศกัยภาพในการมีสว่นสง่เสริมธุรกิจ   

7.2  คา่ตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที่สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวลัในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวลัในรูปอ่ืนใดตามที่กลุ่มทิสโก้ประกาศก าหนดประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันใน
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กลุม่ทิสโก้สามารถได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้เพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ 

8   การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

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

การเก็บบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ในระดบัสงู
และระดบัทัว่ไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องด าเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิด้าน
ทรัพยากรบคุคลของกลุม่ทิสโก้ 

9   การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

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

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

 

8.4.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 
กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

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

1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

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

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

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

การเงินอย่างครบถ้วน กว้างขวาง เหมาะสมกับอปุนิสัยทางการเงินของลกูค้า เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
สมรรถนะและขยายทีมขายและบริการลกูค้าตามแผนงานหลกัขององค์กรให้เป็นไปได้อยา่งราบร่ืน 



  
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่8 การจดัการ 
 

 8-15  

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

ค าแนะน าผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้จงึได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมเพ่ือให้พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของการ
เป็น CMR และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร พร้อมฝึกทกัษะที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริการลกูค้าได้อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

 
1.4 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเช่ือรายย่อย (Micro Finance Training Program) 

โครงการอบรม Somwang Training Program เป็นโครงการอบรมที่ครอบคลมุกลุ่มพนักงานที่เก่ียวข้องในธุรกิจ Micro Finance 
โดยฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิให้กับพนักงานสินเชื่อและพนักงานให้บริการสินเชื่อ รวมถึงหวัหน้าทีมบริหา ร ผู้อนุมตัิสินเชื่อ รวมถึงกลุ่ม
พนกังานที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกนั และพร้อมให้บริการลกูค้าได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการและสนับสนุนสินเช่ือรายย่อย (DSS - Delivery Service & Support) 
โครงการอบรม Delivery Service & Support เป็นโครงการอบรมที่พฒันาพนักงาน DSS ให้มีความรู้ในด้านสินเชื่อและการ

ด าเนินการเบือ้งต้น เพื่อให้สามารถสนบัสนนุธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยที่เติบโตของทิสโก้ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

1.6 โครงการพัฒนาผู้แนะน าสินเช่ือเพื่อการเคหะ 
โครงการพฒันาผู้ แนะน าสินเชื่อเพื่อการเคหะเป็นโครงการอบรมที่ให้พนักงานสินเชื่อรายย่อย ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ธุรกิจสินเช่ือบ้าน และวิธีการน าเสนอสินเช่ืออย่างถกูต้อง รวมทัง้กระบวนการท างานและการน าเสนอความคุ้มครองและการท าประกันที่เก่ียวข้อง 

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

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

3.   การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญกับการพฒันาศกัยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน ทัง้ความรู้เฉพาะทาง 

ความรู้ด้านธุรกิจ และการพฒันาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทกัษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล โ ดยมีแผน
ฝึกอบรมตาม Training roadmap ที่เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของแตล่ะหน่วยงาน และสนับสนนุให้พนักงานได้เข้าอบรมอย่างต่อเน่ือง 
ไมว่า่จะเป็นการฝึกอบรมที่จดัโดยหน่วยงานภายใน และการฝึกอบรมที่จดัโดยสถาบนัภายนอก  

4.   โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 

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

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

กลุม่ทิสโก้ตระหนกัถึงความส าคญัของการที่พนักงานทกุคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพฒันาศกัยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้พัฒนาระบบจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
การศกึษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อยา่งเป็นระบบ นอกจากนัน้ ยงัเป็นจดุเร่ิมต้นที่จะรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ในองค์กรให้อยูร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อเป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพฒันาบคุลากรได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

9.1.1 การก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารในฐานะบริษัทยอ่ยของกลุม่ทิสโก้ได้ปฏิบตัิตาม รวมทัง้มีการก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในข้อบงัคบัของธนาคารว่าธนาคารต้องปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งก าหนดและก ากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยอ้างอิงจาก
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ดงันัน้ในหวัข้อนีจ้ะเป็นการ
สรุปข้อมลูการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้  

กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการโดยมุง่เน้นการให้บริการทางการเงินที่ทนัสมยั สร้างสรรค์ และเหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า โดยยดึมัน่ในมาตรฐานสงูสดุด้านจรรยาบรรณและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องด าเนินควบคู่ไปกับ
การเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคม และการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี ้คูแ่ข่ง สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม   

กลุม่ทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด และได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกิจการ
โดยได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 30 ตลุาคม 2557 ซึง่นโยบายดงักลา่วครอบคลมุโครงสร้างการก ากับดแูล แนวปฏิบตัิในการ
ก ากบัดแูลกิจการ โครงสร้างการปฏิบตัิงาน หน้าที่ของหน่วยงานก ากับดแูล และ นโยบายการปฏิบตัิงานแบบรวมศนูย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย
ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่อยา่งเคร่งครัด  

กลุ่มทิสโก้ได้จดัท า “แนวปฏิบตัิในการก ากับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบสงูสดุ มีความโปร่งใส และปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้เพื่อสนับสนนุให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจดัการด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การก ากบัดแูลกิจการที่กลุม่ทิสโก้ยดึเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจมาอยา่งตอ่เน่ือง แบ่งเป็น 5 หวัข้อหลกั 
กลา่วคือ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ สามารถดไูด้จากเว็บไซต์ (www.tisco.co.th)  

หลกัการการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่ก าหนดโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และใช้บงัคบักับบริษัทในกลุ่ม
ทัง้หมด สรุปได้ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ ถือหุ้ นผู้ เป็นเจ้าของบริษัทที่แท้จริง โดยการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ  
ผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค สิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้ น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษั ท  
การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอผ่านทางชอ่งทางที่เข้าถึงได้งา่ยและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึง
เร่ืองอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่บริษัท เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยการอ านวยความสะดวกและ
จดัหาช่องทางอันเป็นการเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ยุ่งยาก เช่น การให้ข้อมลูส าคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มี หน่วยงาน 
นกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือติดตอ่สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นโดยตรง และการอ านวยความสะดวกในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย บคุคลธรรมดา หรือสถาบนั ผู้ ถือหุ้นไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ
ทัง้ที่เป็นผู้บริหารหรือไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระท าที่ไมเ่หมาะสมตอ่ผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  

2) บริษัทก าหนดระเบียบการห้ามใช้ข้อมลูภายในไว้อยา่งเข้มงวด 

3) คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูจะต้องเปิดเผยเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงกับบริษัท ไม่ว่าธุรกรรม
ดงักลา่วจะกระท าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือในนามของบคุคลที่สาม 

http://www.tisco.co.th/
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บริษัทให้ความส าคญักับการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองส าคญัตา่งๆ ของกิจการ ซึง่ได้อ านวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 การแจ้งรายละเอียดการประชมุและเอกสารการประชมุ 

บริษัทจดัท าเอกสารการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเปิดเผยให้นักลงทนุทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะ
ด าเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นข้อมลูเดียวกัน นอกจากนี ้บริษัทยงัลงประกาศบอก
กลา่วการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัอีกด้วย ทัง้นี ้รายละเอียดวาระการ
ประชมุระบชุดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 

 การเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดเก่ียวกับ
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น 
และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทัง้จดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย สง่ผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถกูต้อง นอกจากนี ้ในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยงัมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์
จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทนได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้แนบหนงัสือมอบ
ฉันทะที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง้ สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนซึง่น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอ่ืน  และ
หนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง  
ความคิดเห็นและสอบถามตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่เสนอ บริษัทจะด าเนินการอย่างดีที่สดุให้กรรมการทกุคน ผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมทัง้ผู้ สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อชีแ้จงข้อซกัถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชีแ้จงเหตผุลอย่างตรง
ประเด็นจนเป็นที่กระจา่ง 

 การด าเนินการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้ อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสื อนัดประชมุก็ได้ โดยก่อนเร่ิมพิจารณา
ระเบียบวาระตา่งๆ จะมีการแจ้งจ านวนหรือสดัสว่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน 
คะแนนเสียงที่ต้องการในแตล่ะวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือ มีผู้ รับมอบฉันทะให้
มาร่วมประชมุ มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สดุ บริษัทน า
บตัรลงคะแนนมาใช้ในทกุวาระ รวมทัง้วาระการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ทัง้นีใ้นวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทได้จดัท าบตัรลงคะแนนเสียงให้ผู้
ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีบคุคลภายนอกท าหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท เม่ือเสร็จสิน้การตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้น โดยระบผุลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 
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2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมดอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทและสอดคล้องต่อสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยผ่านกฎหมายหรือผ่านข้อตกลงร่วมกัน อีกทัง้บริษัทยังคงพฒันากระบวนการในการส่งมอบผลิตภณัฑ์และ
บริการทางการเงินเพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย 

  ผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นี ้ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี ้คูแ่ข่ง รวมถึงสงัคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

 2.1 ผู้ถือหุ้น 

นอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงที่เกิดจากสิทธิของผู้ ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
ในทางอ้อมนัน้ สิ่งที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของบริษัทที่มีต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ได้
กลายเป็นการสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทและคูค้่า ซึง่ถือได้วา่เป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มความมัง่คัง่ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและ
ท าให้บริษัทมีความมัน่คงทางการเงินและมีการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

2.2 พนักงาน 

พนักงานทัง้หมดทัง้ที่เป็นพนักงานประจ าและพนักงานสญัญาจ้างของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามระบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้บริษัทยงัจดัให้มีการให้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและการฝึกอบรม และได้มีการจดั
สวสัดิการเพ่ือดแูลด้านสขุภาพและความปลอดภยัในสถานที่ท างานอีกด้วย 

2.3 ลูกค้า 

บริษัทยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ ด้วย
จรรยาบรรณและมาตรฐานอนัสงูสดุ 

2.4 คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรมและซื่อสตัย์สจุริตโดยเคารพเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั  ในการด าเนินการค้าร่วมกับคู่ค้า
และเจ้าหนี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทจุริตในภาคเอกชนและ
พระราชบญัญัติทรัพย์สินทางปัญญา 

2.5 คู่แข่ง 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขนัที่เป็นธรรมและซื่อสตัย์สจุริต โดยท างานภายในกรอบของกฎระเบียบของการแข่งขันทาง
การค้าที่เก่ียวข้องและละเว้นจากการกระท าที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่อตุสาหกรรมการเงิน 

2.6 สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาความคิดริเร่ิมที่จะท าให้สงัคมดี ขึน้ โดยได้ใช้
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญมุ่งเน้นไปยงัปัญหาความยัง่ยืนซึ่งมีความส าคญัต่อผู้ มีส่วนได้เสียและบริษัท  เช่น การสนับสนนุการศึกษา
และความรู้ทางการเงิน กิจกรรมสวัสดิการสังคม การอนรัุกษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ถูกผลักดนัโดย
พนกังานที่มีจิตอาสา และลกูค้าและคูค้่าทางธุรกิจบางสว่น ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปลกูฝังคา่นิยมทางศีลธรรมและจิตส านึกที่มีตอ่สงัคมสว่นรวม 

นอกเหนือจากการที่ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น  ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียยิ่งขึน้ บริษัทได้จดัให้มีชอ่งทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เปิดศนูย์บริการ
ลกูค้าสมัพนัธ์ เคาน์เตอร์บริการทัง้ที่ส านักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียแสดงความ
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คิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ ต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จดัให้หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์รับผิดชอบในการรับความ
คิดเห็น ข้อร้องเรียนตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนทิสโก้กรุ๊ป (TISCO HR Help Line) 
รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนกังาน นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานก ากบัรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ
เร่ืองส าคญัอื่นๆ เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการก ากบัดแูลตา่งๆ หน่วยงานเหล่านีจ้ะเป็นผู้คดักรองและรายงานเร่ืองที่มี
ความส าคัญไปยังคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเร่ืองที่มีนยัยะส าคญัไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป 
นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท าแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตัิงานต่อข้อร้องเรียนของลกูค้า พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อย่างชดัเจน  เพื่อรักษาสิทธิ 
รวมถึงคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของผู้ ร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนดงักลา่วจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัไว้เป็นความลบั  

  ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

  กลุม่ทิสโก้ก าหนดชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 ชอ่งทาง ดงันี ้

ช่องทางที่ 1    การร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนกังาน 
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วสง่ให้พนกังาน 

ช่องทางที่ 2  การร้องเรียนโดยจดัท าเป็นหนงัสือ และสง่มาที่  

ฝ่ายก ากบั  
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 21  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

ช่องทางที่ 3  การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์หรือโทรสารที่หมายเลข  
โทรศพัท์: 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800 

  ช่องทางที่ 4  การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

  ช่องทางที่ 5  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนทิสโก้กรุ๊ป (TISCO HR Help Line) ส าหรับพนกังาน 

3.     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคัญของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทาง
การเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เสมอภาค และทนัการณ์ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นหา เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชมุนักวิเคราะห์ และช่องทางการ
เปิดเผยข้อมลูของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัท ารายงานตา่งๆ เพื่อน าสง่ตอ่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อ
การเข้าใจ  โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท ารายงานอธิบายถึงผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคัญในรอบปีให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบ และ
รับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบือ้งต้นด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะท าการอนมุตัิการประเมินเป็นขัน้ตอนสดุท้าย ในด้านการรับรองความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มี
การจดัท าอยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทนุในการตดัสินใจลงทนุ กล่าว
โดยสรุป คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบได้ออก
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รายงานเก่ียวกบัประเด็นการตรวจสอบควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของ
ผู้สอบบญัชี จะรวบรวมเอาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี   

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ จ านวนครัง้ของการประชุม 
จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมลูกรรมการและผู้บริหาร และข้อมลูขององค์กรอ่ืนๆ 
ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทมอบหมายให้ส านกัเลขานกุารบริษัท (Corporate Secretariat Office) และ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทั่วไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจดัอันดบัความ
น่าเช่ือถือในการลงทนุ และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ได้แก่ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทนุสัมพนัธ์” เพื่อให้ผู้ สนใจสามารถศึกษาข้อมลูได้โดยสะดวก นอกจากนี ้ยังมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชีแ้จงข้อมลู รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมซกัถามข้อมลูอย่างโปร่งใส  โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการ
ชีแ้จงด้วย โดยกิจกรรมดงักลา่วรวมถึงการประชมุนกัวิเคราะห์เพื่อชีแ้จงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting)  การแถลงข่าว
ตอ่สื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมลูแบบตวัตอ่ตวัแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ทัง้ในประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ ถือ
หุ้นและนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้เสียของตน รายละเอียด
ตามข้อ 4 ซึง่จะได้กลา่วถึงตอ่ไปนี ้  

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์ 
ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 1 
ปี โดยก าหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการ เลือกตัง้ใหม่ทัง้คณะในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ โดยให้คณะกรรมการชดุเดิมรักษาการณ์ในต าแหน่งตอ่ไปจนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับต าแหน่ง  

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืนได้ ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี ้กรรมการ และผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับต าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชดุอ่ืนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือท าการศึกษา
เร่ืองตา่งๆ ที่ส าคญัในรายละเอียด อาทิเช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทดแูล
กิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ จดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึง
การจดัท าหนงัสือเชิญประชมุ รายงานการประชมุ และ หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ระบไุว้ในกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดแูล 

4.2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหลกั 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการด าเนินงาน และบทบาทในการก ากับดแูลกิจการ แสดงให้เห็น
วา่คณะกรรมการบริษัทไมเ่พียงต้องให้ความส าคญัตอ่การก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท แตย่งัต้องติดตามดแูลควบคมุการบริหารงานของ
บริษัทเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่นโยบายส าคญัตา่งๆของบริษัทได้น าไปใช้ปฏิบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
กฏเกณฑ์ตา่งๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสงูสดุ  

(1)  บทบาทด้านผลการด าเนินงาน - การก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ 

คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีแผนกลยทุธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ และวิสยัทศัน์ในการด าเนินธุรกิจใน
อนาคตของบริษัท สว่นแผนธุรกิจระยะสัน้ควรมีเป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ เพื่อฝ่ายจดัการจะสามารถน าไปปฏิบตัิและประเมินผลได้
อยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิแผนธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังานและการท าประมาณการโดยฝ่ายจดัการในแต่
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ละปี แผนการปฏิบตัิงานจะครอบคลมุถึงตวับง่ชีก้ารปฏิบตัิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึง่ในกรณีที่การด าเนินงานตา่งไปจากแผนที่ก าหนดจะต้องมี
การตรวจและวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีค้วรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยฝ่ายจัดการต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การติตตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอจะชว่ยบง่ชีถ้ึงความคลาดเคลือ่นของผลการปฏิบตัิงานจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อด าเนินการแก้ไขได้
อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิงานเพื่อใช้ในการก ากับควบคมุการด าเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย การ
บริหารทรัพยากรบคุคล การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทนุ ซึง่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ระยะยาวและระยะสัน้ของกลุ่มทิส
โก้ ในการก าหนดนโยบาย ฝ่ายจดัการจะจดัเตรียมและน าเสนอนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ โดยคณะกรรมการบริษัท
จะต้องดแูลให้นโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดงักล่าวช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถตดัสินใจด าเนินการ
ได้ในสถานการณ์ตา่งๆ เป็นการจ ากดัความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อนัเป็นผลจากการตดัสินใจที่ไมถ่กูต้อง 

นโยบายจะต้องครอบคลมุกิจกรรมหลกัทัง้หมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมได้เพื่อรองรับแนวปฏิบตัิใหม่
หรือที่มีการปรับปรุงและสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดท านโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสื่อสารที่
ผิดพลาดได้ บริษัทจะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเม่ือมีการจัดท านโยบายที่เก่ียวข้องรองรับแล้วเท่านัน้ โดยคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม  

ในการปฏิบตัิตามนโยบายนัน้ต้องมีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดงักล่าวให้พนักงานทกุ
ระดบัของบริษัททราบโดยทัว่กนั ทัง้นีจ้ะต้องมีแหล่งของข้อมลูอ้างอิงเพียงแหลง่เดียวเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้หมด คณะกรรมการบริษัทควร
จดัให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครัง้คราวเพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 

กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญัในการด าเนินกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กลุม่ทิสโก้ไม่มีนโยบาย
สนับสนุนให้มีการท ารายการกับบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน หรือการท ารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้หากเกิ ด
รายการดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดงักลา่วอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรือ น าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิแล้วแตก่รณี บริษัทจะพิจารณารายการดงักลา่วเสมือนการท ารายการปกติการค้าทัว่ไป บคุคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จะไมมี่สิทธิในการอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

(2)  บทบาทในการก ากบัดแูลกิจการ - การดแูลควบคมุ ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบตอ่ผลงานในหน้าที ่  

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้มอบหมายหน้าที่ส าคญัๆ ส่วนใหญ่ รวมทัง้การบริหารงานประจ าวนัให้แก่ฝ่ายจดัการแล้วก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลและติดตามการด าเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบตัิตามบทบาทด้านการก ากับดแูล
กิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของบริษัทตลอดเวลารวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึง
ภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึน้ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษัทให้ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและระเบียบที่เก่ียวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เก่ียวกับแนวโน้มทางการเงินทัง้ใน
ระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมิูภาค ระดบัชาติ และระดบัสากล รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทอยูเ่สมอ 

รายงานที่ฝ่ายจดัการจดัท าและน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงข้อมลูที่เก่ียวข้องกับสถานะ และผลประกอบการด้าน
ตา่งๆ อาทิ ข้อมลูทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของตลาด การลงทนุ สินทรัพย์และ
หนีส้ิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทจะใช้ในการท าหน้าที่ สอดส่องดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงานและข้อมลูต่างๆ เหล่านัน้ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึง
สญัญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การใช้อ านาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่
เก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ ฯลฯ รวมทัง้ประเด็นอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความ
ถกูต้องของรายงานนัน้ๆ 
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คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้ฝ่ายจดัการจดัส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ า รวมทัง้ให้ฝ่ายจดัการ
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎและระเบียบ
ต่างๆ และตวับ่งชีท้างเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบถึงอปุสรรคในการแข่งขนั โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขัน้ตอนทางการเมืองซึง่อาจจะมีผลกระทบต่อ
บริษัท รวมทัง้ก าหนดให้ฝ่ายจดัการจดัหาข้อมลูสนับสนนุให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย หรือก ากับดแูล
กิจการหรือธุรกิจของบริษัทด้วย  

ส าหรับหน้าที่ในการดแูลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้แน่ใจวา่ฝ่ายจดัการทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้รวมทัง้มีการบริหารจดัการความเสี่ยงอยา่งมีระบบและมีเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการก าหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยง วิธีการ
ประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ  ของสถาบันการเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบตัิการในการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ซึง่ฝ่ายจดัการจดัท าขึน้ 

กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคบัของกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานต่างๆ 
เสนอต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงมีความรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบควบคมุต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจวา่กลุม่ทิสโก้ ได้ด าเนินการโดยถกูต้องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบงัคบั โดยที่ระบบควบคมุดงักล่าว จะเป็นเคร่ืองมือช่วยชีเ้ตือน
ให้เห็นถึงการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที  

4.3 คณะกรรมการชุดอื่น 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุอื่นเพ่ือชว่ยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศกึษาเร่ืองตา่งๆ ที่ส าคญัในรายละเอียด คณะกรรมการชดุ
อ่ืนมีอ านาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และอ่ืนๆ หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
จะต้องมีความเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชดุอ่ืนที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
รายการดงักลา่วเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดปรากฏในหวัข้อ 8.1  

4.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจดัเวลาและ  
เข้าร่วมประชมุได้ กรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมได้ โดยในการก าหนดวาระที่จะพิจารณาในการประชมุแต่ละครัง้นัน้ 
ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะร่วมกันก าหนดขอบเขต ระดบัความส าคัญและเร่ืองที่จะก าหนดเป็นวาระการประชุม  นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัส่งหนังสือนัดประชมุ พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชมุคณะกรรมการ โดยเอกสารมี
ข้อมลูถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตอ่การพิจารณา มีการระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อยก่อนการประชมุ 7 วนั 

ในการประชมุคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสนับสนนุให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโปร่งใส และจดัสรร
เวลาอยา่งเพียงพอแก่ผู้บริหารในการน าเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่จะพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นอยา่งละเอียดถ่ีถ้วน โดยคณะกรรมการ
สนบัสนนุให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ รับผิดชอบโดยตรง เม่ือเสร็จสิน้การประชมุคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชมุเป็นลายลักษณ์อกัษรครอบคลุมทกุประเด็น เนือ้หา และความเห็น ซึ่งจะถกูจดัเก็บไว้อย่าง มี
ระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ 
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4.5  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 กรณีที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ผู้บริหารระดบัสงูจะชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบตัิของการ
ก ากบักิจการของกลุม่ทิสโก้ให้แก่กรรมการอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เป็นเป็นการเพิ่มพนูความรู้ด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินการให้กรรมการเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื่อ
รับทราบข้อมลูข่าวสารในด้านต่างๆ รวมทัง้เข้าอบรมหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน  ทัง้นี ้ บริษัทจะแจ้ง
ก าหนดการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้กรรมการทราบลว่งหน้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อมูลกรรมการและผู้ บ ริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเส ริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

นายปลวิ  มงักรกนก  Role of the Chairman Program 

 Directors Certification Program  
นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  Directors Certification Program 

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

 Monitoring the Internal Audit Function Program 

 Audit Committee Program 

 Directors Certification Program 

 Directors Accreditation Program 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program 

 Monitoring Fraud Risk Management Program 

 Anti-Corruption for Executive Program 
นางภทัรียา เบญจพลชยั  Directors Certification Program 

 Financial Institutions Governance Program 

 Directors Certification Program Update 
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  Directors Certification Program 

 Financial Institutions Governance Program 

 Directors Certification Program Update 
นายยาสโุร่ โยชิโคชิ  Directors Certification Program 
นายสทุศัน์  เรืองมานะมงคล  Directors Certification Program 
นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์  Directors Certification Program 

 Directors Accreditation Program 
นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์  Directors Certification Program 
นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ  Directors Certification Program 
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 4.6    แผนการก าหนดผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทได้มีการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคญัไว้ครบทกุต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนและตอ่เน่ือง โดย
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ด าเนินการดแูลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม ส าหรับงานในต าแหน่งบริหาร คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้ สืบทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่
พิจารณาอนมุตัิ 

     5.    ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

ชื่อเสียงของกลุม่ทิสโก้ในเร่ืองความซ่ือสตัย์และจริยธรรมถือได้วา่เป็นรากฐานที่ส าคญัของบริษัทตัง้แตแ่รกเร่ิมด าเนินธุรกิจ ซึ่งท าให้
ผู้ มีสว่นได้เสียเกิดความเช่ือมัน่ตอ่พนักงานของกลุ่มทิสโก้ในเร่ืองของการคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อมาตรฐานสงูสดุ ลกูค้าจะ
ได้รับค าแนะน าที่มีคุณค่า ด้วยความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสตัย์สจุริต  ความจงรักภกัดี ความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพ ทัง้นี ้
ความซ่ือสตัย์ถือได้วา่เป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานของการได้รับเลือกเป็นพนกังานของบริษัท 

คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทรวมทัง้กลุ่มผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุดของ
กลุม่ทิสโก้ในเร่ืองความซ่ือสตัย์และจริยธรรม โดยยดึมัน่ในแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

ก) การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั 
ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการมีผลประโยชน์ที่มี

สาระส าคญัไมไ่ด้มีสว่นในกระบวนการตดัสินใจ 
ค) ไมอ่นญุาตให้พนกังานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวญัที่มีมลูคา่ หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึง่อาจจะถกูตีความวา่เป็นการรับหรือให้

สินบน 
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

นโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

ในปี 2554 บริษัทได้จดัท า "นโยบายต่อต้านการทุจริต" (Anti-Corruption Policy) ขึน้ เพื่อเป็นนโยบายในการป้องกันการกระท า
ทจุริตและการรับหรือให้สินบนของพนักงานในกลุ่มทิสโก้ นอกจากแนวนโยบายที่เป็นแนวทางยึดถือซึ่งน าไปสู่การปฏิบตัิแล้ว บริษัทยงัได้ส่งเสริม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทจุริตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด อาทิเช่น เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแรกของ  แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยได้ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัที่ 8  ตลุาคม 2556  อีกทัง้จดัท าการสื่อสาร "นโยบายต่อต้านการทจุริต" ซึ่งได้รับการอนมุตัิและ
สนับสนนุจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริหารจดัการด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
กิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยังได้แสดงเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจโดยได้จัดท าหนังสือแจ้งเจตนารมย์ต่อต้านการรับสินบน หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจทกุรูปแบบเม่ือมีการลงนามในสญัญา หรือเกิดภาระผกูพนัในการท าธุรกิจ  

นอกจากนี ้ในชว่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ยงัได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลกัในหวัข้อที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านทจุริต
และคอร์รัปชัน่ในการเสวนาส าคญัๆ หลายครัง้ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เชน่ การ
ร่วมปาฐกถาพิเศษในงาน CG Forum ครัง้ที่ 2/2557 หวัข้อ Corporate Governance in the Perspective of Investors การเข้าร่วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ือง "บรรษัทภิบาลในมมุมองของนักลงทนุสถาบนัไทย"  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมส่งเสริมคณุธรรมทางการเงินและ
สงัคม (Financial and Social Responsibility Club (FSR))  และยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนงานวิชาการ และร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการ
ขบัเคลื่อนคณุธรรมความซ่ือตรงของเครือข่ายภาคธุรกิจอ่ืนๆ อีกด้วย 

 
 



 
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

 9-10  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุอื่นเพ่ือชว่ยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศกึษาเร่ืองตา่งๆ ที่ส าคญัในรายละเอียด คณะกรรมการ
ชดุอื่นมีอ านาจในการตดัสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตดัสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอ่ืนๆ หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป  
ซึง่องค์คณะของคณะกรรมการชดุตา่งๆ จะต้องมีความเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการแตล่ะคน และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  สมาชิกในคณะกรรมการชดุอ่ืนที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใด
จะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดงักลา่วเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบง่แยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร อยา่งชดัเจนสรุปได้ดงันี ้(รายละเอียด
ปรากฏในข้อ 8.1)  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้เกิดความอิสระในการสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ควบคมุและตรวจสอบภายใน และการปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์และนโยบายของกลุม่ทิสโก้ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัให้ความเชื่อมัน่และ
ความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วน ตลอดจนถึง การสร้างก ากับให้เกิดความมั่นใจว่า ในระบบการถ่ วงดุลอ านาจใน
กระบวนการจดัท างบการเงินให้ถกูต้องอย่างสมเหตสุมผลและเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างทนัเวลา คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีบทบาทในการ
เสริมสร้างความเป็นอิสระให้กับผู้ตรวจสอบบญัชีจากภายนอกในการให้ความเห็นในความถกูต้องของงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่ได้รับการ
ยอมรับโดยทัว่ไปที่ฝ่ายบริหารจดัท าขึน้  

ส าหรับบริษัทย่อยอาจมีการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในบริษัทย่อยนัน้ แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และจะต้อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยอ่ยจะต้องได้รายงานการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ภายใต้แนว
ปฏิบตัิในการก ากบัและรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ทา่น โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ทา่น ได้แก่ รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)นางภทัรียา เบญจพล
ชยั และศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการบริหาร  รับผิดชอบงานในระดบัปฏิบตัิการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน้ตอนการด าเนินการ  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่พิจารณาเร่ืองเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะกรณีที่ต้อ งตดัสินใจในช่วงที่ยงัไม่มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ยงัมีอ านาจแตง่ตัง้และให้ค าแนะน าคณะกรรมการชดุย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานภายในกลุม่ทิสโก้  

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการมีส่วนร่วม
บริหารงาน1 3 ท่าน ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (ประธานกรรมการบริหาร) นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล และนายยาสุโร่ โยชิโคชิ  และ            
นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ)  

 

                                                           
1
 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่
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คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านตา่งๆ ของธนาคารและบริษัทยอ่ยอ่ืน ๆ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้  ท าหน้าที่ควบคมุดแูลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท
มาปฏิบตัิได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานตา่งๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผลจากการปฏบิตัิตามนโยบายและ
กลยทุธ์นัน้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้แนวปฏิบตัใินการก ากบัและรวมกลุม่ของธนาคารแหง่
ประเทศไทย 

      ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายวิจยัความเสี่ยงท าหน้าทีส่นบัสนนุการดแูลและควบคมุความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ตาม
แนวทางและข้อก าหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จดัให้มีการรายงานฐานะความเสี่ยงตอ่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจใหม่ 

 คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารทิสโก้และบริษัทยอ่ยอ่ืนที่ท าธุรกิจการให้สินเช่ือ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มี
ปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพิจารณาสินเช่ือ และควบคมุระเบียบปฏิบตัิในการให้สินเช่ือในระดบัรายการ 
เพ่ือให้มีการดแูลและควบคมุความเสี่ยงด้านสินเช่ือที่ครบถ้วน ทัง้นีมี้สายควบคมุสินเช่ือเป็นหน่วยงานสนบัสนนุในการประเมิน
และตดิตามควบคมุการพิจารณาสินเช่ือในระดบัรายการ นอกจากนีย้งัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่สอบทานสนิเช่ือ (Credit 
Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเช่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

9.3 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัท 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  รวมถึงมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านตา่งๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลกัทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
อ่ืนๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะ
ของ    ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยซึง่เสนอชื่อบคุคลที่ควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  รายละเอียดแสดงไว้ในข้อย่อย  
9.1.1  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้กรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทน
กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตัง้กรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือเลือกตัง้กรรมการใหมเ่พ่ิมเติมโดยหลกัเกณฑ์ในการเลือกตัง้
และถอดถอนกรรมการตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทเป็นดงันี ้

1) ให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มีจ านวน  ไม่
น้อยกวา่ 5 คน โดยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร และมีกรรมการ
ที่มีสญัชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนด 

2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
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3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมี ในกรณี
ที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลาก
เพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพงึมี   

3) ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียว แตใ่ห้คณะกรรมการชดุเดิมรักษาการใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชดุใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ออกไป
นัน้จะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

4) ผู้ เป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ที่ จะตัง้หรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีต าแหน่งว่างลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิน้ก าหนดเวลาดงัที่ระบุไว้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตัง้ผู้ อ่ืน
ขึน้ใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้นี ้มติในการตัง้กรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตัง้จากกรรมการที่คงเหลือดงัว่านี ้จะคงอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเทา่ก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบต าแหน่งแทนชอบที่จะอยูไ่ด้ ในกรณีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่ง
และตัง้ผู้ อ่ืนขึน้ไว้แทนที่ ผู้ที่รับแตง่ตัง้นัน้ให้อยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเทา่ก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ถกูถอนนัน้ชอบที่จะอยูไ่ด้ 

5) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีจ านวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสงูมากกว่าจ านวนกรรมการที่เป็นผู้บริห ารระดับสูง ในขณะที่
จ านวนตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะรายจะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเพ่ือการถ่วงดลุอ านาจอยา่งเหมาะสม 

9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลที่มีความสามารถและคณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุ โดยมีปัจจยัเบือ้งต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงาน
ด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  ซึ่งผู้บริหารสงูสดุและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป   

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอ่ืนๆ ผู้บริหารสงูสดุจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และ
เสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ บุคคลดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการ
ของทิสโก้ (TISCO CG Policy and Code of Conduct) ซึง่เข้มงวดกว่าที่ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทยรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ดยผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุใน
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามลกัษณะที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท    
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว  
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

9.3.4   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1 

   - ไมมี่ –  

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ ท าหน้าที่ควบคมุดแูลบริษัทในกลุม่ทัง้หมดให้ด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และด าเนินกิจการ   
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น โดยงานด้านการก ากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี่ยง พฒันาธุรกิจ ก ากบัและควบคมุ และงานสนบัสนนุส่วนกลางรวม

                                                           
1
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 4/2552 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2) 
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ศนูย์อยูท่ี่บริษัท บริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทจะด าเนินงานเสมือนหน่วยกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงานด้านการตลาด
และลกูค้าสมัพนัธ์ และงานด้านปฏิบตัิการและควบคมุสินเช่ือ รายละเอียดโครงสร้างการจดัการปรากฏในหน้า 8-2  

ตัง้แต่ปี 2553 บริษัทได้ท าการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุ่มที ่ รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลกัที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหาร
ดงักลา่วไปบริหารจดัการบริษัทยอ่ยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเชน่เดียวกบัก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถอทุิศเวลาในการบริหาร
จดัการบริษัทดงักลา่วได้อยา่งเต็มที่ภายใต้นโยบายของกลุม่ และแผนท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้การท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 1 บริษัทมีการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดแูลบริษัทยอ่ยให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัตา่งๆ อยา่งครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดแูลควบคมุให้บริษัทย่อยมี
ระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทัง้มีการติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด โดยการก ากับดแูลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุย่อยรวมทัง้ผู้บริหารของ
บริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่ในการควบคมุดแูล รายละเอียดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฎในหวัข้อย่อย 8.1 
และ 9.2  ส าหรับการท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ หรือการท ารายการ
ส าคญัอื่นใดของบริษัทยอ่ย เชน่ การเลิกบริษัทยอ่ย การอนมุตัิการเพิ่มทนุหรือลดทนุ ต้องได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ก่อนการท ารายการดงักล่าว  โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่เก่ียวข้องกับรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังานให้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริตยตุิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และ
การไมใ่ห้ความส าคญัตอ่ผลประโยชน์สว่นตวัเหนือความรับผิดชอบที่มีตอ่กลุม่ทิสโก้ ซึง่รวมถึงการที่พนกังานไม่น าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ทัง้นี ้บริษัทจะรวบรวมแนวปฏิบตัิทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบงัคบั รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้ในคู่มื อ
ปฏิบตัิงาน (Compliance Manual)  

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงู และพนักงานเปิดบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์กับ บล. ทิสโก้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซือ้ขายต่อหน่วยงานก ากับ นอกจากนี ้บริษัทห้ามผู้ มีส่วนรับรู้ข้อมลูภายในซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลาตัง้แต ่7 วนัก่อนวนัท าการสดุท้ายของทกุเดือน จนถึง 2 วนัถัดจากวนัประกาศ
งบการเงิน หรือรายการยอ่แสดงหนีส้ินและสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะมีมาตรการลงโทษหากพบว่ามีการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตนตามระเบียบของบริษัท 

9.6      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)  
         ธนาคารทิสโก้บนัทึกค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจ านวนเงินรวม 

3,720,000 บาท  
(2)    ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ธนาคารทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนของงานบริการในรอบปีบญัชี 2557 ซึ่งได้แก่ การจดัท ารายงานพิเศษตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย ให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 240,000 บาท 
 

                                                           
1
 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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9.7      การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

9.7.1  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทได้จดัให้มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นสว่นหนึ่งของคู่มือปฏิบตัิงาน (Compliance Manual) และ
ก าหนดระเบียบในการปฏิบัติงานของพนักงานและมาตรฐานว่าด้วยความประพฤติและวินัยไว้ในข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างาน และ Employees 
Code of Conduct ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ธนาคารทิสโก้ยึดถือในปัจจบุนั เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงูและพนักงานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรปฏิบตัิ
หน้าที่ตามแผนงานของกลุ่มทิสโก้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อกลุ่มทิสโก้ ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม รวมทัง้ประชาชนทั่วไป บริษัทจะ
ก าหนดบทลงโทษหากพนกังานปฏิบตัิตนขดัตอ่แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณ โดยมอบหมายให้หน่วยงานก ากับมีหน้าที่ติดตามดแูลการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ ทัง้นี ้จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยสรุปของกลุม่ทิสโก้เป็นดงันี ้

1. การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
และยตุิธรรม 

พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่  
การงาน ท าประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเอือ้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือกระท าการใด อนัส่อ
ไปในทางทจุริต ซึง่ท าให้เกิดการเสื่อมเสียตอ่กลุม่ทิสโก้ หรือลกูค้า 

2.  ความรอบคอบระมดัระวงั กลุม่ทิสโก้จะใช้ความรอบคอบระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และความช านาญเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพึงกระท าในสถานการณ์นัน้ 
ๆ พนกังานทกุคนจะต้องแน่ใจวา่ ได้ปฏิบตัิงานบนพืน้ฐานหลกัความระมดัระวงัเสมอ 

3. การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตา่งๆ 

พนักงานจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ไม่ช่วยเหลือผู้ อ่ืนละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ โดย
จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และติดตามข้อกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจน  
ข้อปฏิบตัิที่เฉพาะเจาะจงกบัสายวิชาชีพของตนเองให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอด้วย 

4. การบนัทกึข้อมลูและการจดัท ารายงานของ
บริษัท 

การบนัทึกบญัชีและบนัทึกข้อมลูอ่ืนๆ ของกลุ่มทิสโก้จะต้องมีความถกูต้องสมบูรณ์และ
เหมาะสม กลุ่มทิสโก้จะไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ต่อผู้ สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน และจะเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นในการประเมินความถกูต้องของ  
งบการเงินตามที่ควร และในการประเมินความถกูต้องเหมาะสมของการปฏิบตัิงานของ
กลุม่ทิสโก้ 

5. รักษาความลบัของกลุม่ทิสโก้ และลกูค้า การรักษาความลับของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้า เป็นหลักการในการด าเนินธุรกิจของ 
กลุ่มทิสโก้ โดยพนักงานทุกคนจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มทิสโก้หรือ
ลกูค้า ที่พนกังานแตล่ะคนได้รับ รวมถึงข้อมลูที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัพนกังาน เชน่ ข้อมลูทางการ
เงินของกลุ่มทิสโก้ ข้อมลูการท าธุรกรรมของลกูค้าและธุรกรรมภายในบริษัท   ถือว่าเป็น
ความลับและจะไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตวัพนักงานเอง หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนที่
ไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าถึงข้อมลูดงักลา่ว พนกังานมีหน้าที่ในการรักษาความลบัข้อมลูจนกว่า
จะสิน้สดุการจ้างงาน  ทัง้นีพ้นักงานจะต้องรักษาความลบัของพนักงานและเพื่อนร่วมงาน
ด้วย 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานของกลุ่มทิสโก้จะต้องไม่ใ ห้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือ  
ความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ และจะต้องตัง้เป้าหมายการตัดสินใจทางธุรกิจบน
พืน้ฐานของผลประโยชน์อันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้า โดยปราศจากการค านึงถึง
ประโยชน์สว่นตวั ทัง้นี ้พนักงานจะต้องไม่รับข้อเสนอผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของเงิน ของขวญั หรือเก่ียวข้องกบัสถานการณ์หรือกิจกรรมใดที่จะน าไปสูห่รืออาจน าไปสู่
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งพนกังานกบักลุม่ทิสโก้ หรือลกูค้า 

กลุม่ทิสโก้ไมอ่นญุาตให้พนกังานรับของก านัล เช่น เงินสดหรือของขวญัที่อาจน าไปสู่หรือ
ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งพนกังาน กลุม่ทิสโก้ หรือลกูค้า 

7. การสนบัสนนุทางการเมือง กลุม่ทิสโก้มีกฎห้ามบริจาคทนุหรือทรัพย์ใดๆ ให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้
ทางการเมือง และห้ามจา่ยเงินให้ข้าราชการประจ า หรือข้าราชการการเมือง  

8. ข้อร้องเรียนจากลกูค้า  

 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและรายงานผลที่มาจากการร้องเรียนของลกูค้าโดยใช้
มาตรฐานสูงสุดและขัน้ตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยข้อร้องเรียนทัง้หมดจะถูกส่งไปยัง
ผู้ รับผิดชอบและได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สดุ ทัง้นีล้กูค้าสามารถติดตอ่ Contact center เพื่อ
ร้องเรียนและสอบถามข้อมลูได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

9. การโฆษณาและการขาย 

 

กลุ่มทิสโก้ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทัง้
เปิดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขส าหรับความเข้าใจและความชัดเจนของลูกค้า ทิสโก้ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของลกูค้าและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

10. การตอ่ต้านการทจุริต 

 

 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการด าเนินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยห้ามไม่ให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนกังานรับสินบนในทกุกิจกรรมภายใต้การควบคมุของบริษัท ไมว่า่ในรูปแบบ
ใดก็ตาม  นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ยังก าหนดแนวปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายการกุศล  
คา่สนบัสนนุ ของขวญัและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ มีความโปร่งใส และไม่เป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการจงูใจผู้ รับไมว่า่จะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนให้ปฏิบตัิงานโดยไมเ่หมาะสมหรือ
ใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ  

11. สิ่งแวดล้อม สขุภาพและความปลอดภยั 

 

กลุม่ทิสโก้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานในสถานที่ท างานและบุคคลอ่ืน ๆ ที่รับผลกระทบ
จากกิจกรรมทางธุรกิจ และการป้องกนัมลพิษทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มทิสโก้มุ่งมัน่ที่จะพฒันา
ด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน อย่าง
ตอ่เน่ือง 

12.  การเคารพสิทธิมนษุยชน 

 

กลุม่ทิสโก้ด าเนินธุรกิจโดยเคารพหลกัการสิทธิมนษุยชนอย่างเคร่งครัดและเชื่อว่าธุรกิจจะ
ประสบความส าเร็จได้นัน้ จะต้องปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมและมีมนุษยธรรมกับทุกคน
อยา่งเทา่เทียมกนั 

13.  การปกป้องทรัพย์สินของกลุม่ทิสโก้   

 

เพื่อการด าเนินการให้มีประสิทธิผลด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พนักงานของกลุ่มทิสโก้
ต้องบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถกูขโมยและป้องกันการใช้ทรัพย์สินอย่าง
สิน้เปลือง รวมถึงใช้ทรัพย์สินอยา่งเหมาะสมสอดคล้องกับข้อก าหนดในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ทิสโก้ 

14. การรักษาจรรยาบรรณในการท างานอยา่ง
เคร่งครัด 

พนกังานจะต้องท างานเต็มเวลาและอทุิศตนให้กบัองค์กรอยา่งเต็มที่ รวมทัง้ต้องรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของตัวเอง ตรงต่อเวลา ท างานอย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ใส่ใจดูแล
คณุภาพของงาน ร่วมแรงร่วมใจกนัท างานเพ่ือให้หน่วยงานบรรลเุป้าหมาย 
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15. การรับจ้างท างานหรือกิจกรรมนอกกลุม่ทิสโก้ 

 

พนักงานจะต้องไม่รับจ้างท างานหรือกิจกรรมทางธุรกิจนอกกลุ่มทิสโก้ในเวลางานปกติ  
อนัจะน ามาซึ่งความขัดแย้งต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มทิสโก้ ส าหรับนอกเวลา
งานปกติพนักงานประจ าไม่ควรมีส่วนร่วมในธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  
การท างานของการท างานกบักลุม่ทิสโก้  

16.   การรักษาความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอก เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัสาธารณชน พนกังานควรจะใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษใน
การติดตอ่สื่อสารกบัสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และชมุชน 

17.  รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิด
จรรยาบรรณหรือการด าเนินการตอบโต้ 

  

พนกังานมีหน้าที่ในการหาค าแนะน าในการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมและรายงานการละเมิด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กับธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การละเมิดจรรยาบรรณ และ
นโยบาย ของกลุม่ทิสโก้ทนัทีที่เกิดเหตกุารณ์  

กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อรับรายงานทัง้จากภายในและ
ภายนอก เก่ียวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการถูกกลั่นแกล้งจาก
บคุคลอ่ืน ทัง้นีผู้้ รายงานสามารถรายงานผ่านชอ่งทางที่จดัไว้ให้ เชน่ เว็บไซต์ และทางอีเมล 

กลุ่มทิสโก้จะรักษาความลับของผู้ รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ
อยา่งเคร่งครัด 

18. การด าเนินการทางวินยั 

 

การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะได้รับการตรวจสอบและด าเนินการลงโทษ
ทางวินัย ทัง้นี ้การกระท าผิดอ่ืนใดที่ไม่ได้มีกล่าวไว้ในจรรยาบรรณนีแ้ละแนวปฏิบัติอ่ืน 
ไม่ได้ท าให้การกระท าดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการพิจารณาความผิดทางวินัย และ
พนกังานผู้กระท าผิดอาจต้องได้รับการด าเนินการลงโทษด้วยเชน่กนั 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายภาพรวม   

กลุม่ทิสโก้ตระหนกัดีวา่ความส าเร็จขององค์กรมิได้วดัจากความสามารถในการท าก าไร การเติบโตของผลประกอบการ และตวัเลขทางการ
เงินเทา่นัน้ หากยงัรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีสว่นช่วยเหลือสนบัสนนุชมุชนรวมทัง้ผู้ ด้อยโอกาสใน
สงัคมให้ได้พฒันาและพึ่งพาตนเองได้ ทัง้นี ้เพราะรากฐานที่มัน่คงทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัของการเติบโตอย่างยัง่ยืน ดงันัน้องค์กรต้ องด าเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการแสดงความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยให้ความส าคญักับโครงการระยะยาว มีกระบวนการ
ท างานอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างคณุคา่ที่ยัง่ยืนให้เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมาตลอดระยะเวลา 45 ปี ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกการ
ปฏิบตัิตวัเป็นแบบอยา่งของผู้บริหารที่ถ่ายทอดสูพ่นกังานจากรุ่นสูรุ่่น และการเชื่อมโยงระหวา่งองค์กรและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย อนัมีสว่นส าคญั
อยา่งยิ่งตอ่การก าหนดแนวทางการก ากบัดแูล และการสร้างคณุคา่ในระยะยาวของกลุม่ทิสโก้ ด้วยแนวปฏิบตัิ 8 ประการ ที่สะท้อนการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกลุม่ทิสโก้ ได้แก่ 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน  
4. การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม อนัเป็นหลกัการส าคญัที่กลุม่ทิสโก้ปลกูฝังให้แก่พนกังาน จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรที่
ชัดเจนของกลุ่มทิสโก้แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังตัง้ปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
อย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ ให้และเกือ้กูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ตา่งๆ ทัง้ในด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของชมุชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม   กิจกรรมเพ่ือสงัคมแต่ละโครงการ มีการตัง้คณะท างานรับผิดชอบปฏิบตัิการและติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ที่วางไว้  คณะกรรมการกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ ให้ค าแนะน าและติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มทิสโก้  ขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง จัดท างบประมาณ และด าเนินการจัดกิจกรรม รวมทัง้ติดตามผลการ
ด าเนินงาน จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก  ตาม
นโยบายการด าเนินงานที่มุง่เน้นการสร้างคณุคา่ที่ยัง่ยืนแก่ชมุชนและสงัคม  สอดคล้องกบัคา่นิยมของกลุม่ทิสโก้ 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน   

10.2.1 กระบวนการจัดท ารายงาน 

กลุ่มทิสโก้รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ าปีทกุฉบบั และได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 
แยกเป็นฉบบัตา่งหากจากรายงานประจ าปี มาตัง้แตปี่ 2549 เป็นต้นมา โดยได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมที่มีเนือ้หาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร แก่ผู้ ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบนัต่างๆ และผู้สนใจ 
พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th  

ทัง้นี ้รายงานประจ าปี 2557 ของ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และบริษัทยอ่ยทัง้หมด เป็นการน าเสนอข้อมลูรายงานในชว่งระหวา่งวนัที่ 1 
มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ข้อมลูในการจดัท ารายงานฉบบันีไ้ด้มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการเพิ่มขอบเขตการรายงาน 

http://www.tisco.co.th/
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โดยยึดแนวทางของการรายงานแห่งความยัง่ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) G 4 “In accordance-Core” โดยมีดชันีชีว้ดัหลกัตามที่
ก าหนด (GRI Content Index) โดยได้มีการเผยแพร่ดชันีชีว้ดัหลกัดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html มีเนือ้หา
ครอบคลมุแนวปฏิบตัิทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม และมีดชันีชีว้ดัหลกัตามที่ก าหนด  

อยา่งไรก็ตาม เนือ้หาตามดชันีชีว้ดัในบางด้านอาจยงัไมค่รอบคลมุ เน่ืองจากก าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาและปรับปรุงการจดัเก็บข้อมลู 
และทบทวนการรายงาน ให้ครอบคลมุการรายงานที่มีประเด็นส าคญัตา่งๆ ทัง้หมด เพ่ือให้รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น้
ตอ่ไป  

10.2.2 การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

การด าเนินงานตามนโยบายของบริษัทจากนโยบายภาพรวมที่ทางกลุ่มทิสโก้ได้ยึดถือ ทางกลุ่มไม่ได้เพียงจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร
เพียงเทา่นัน้ แตน่ ามาปฏิบตัิใช้อยา่งเคร่งครัดเป็นรูปธรรม ดงันี ้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

เพ่ือตอบสนองตอ่นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม กลุม่ทิสโก้ได้บรรจมุาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Corporate 
Ethics) ไว้ในคูมื่อการปฏิบตัิงานส าหรับพนกังานทัว่ไป ครอบคลมุเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตและยตุิธรรม ไม่ท าการใดๆ ที่ส่อไปในทางทจุริตหรือเ อือ้
ประโยชน์เฉพาะกลุม่ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด การรักษาความลบัของลกูค้า เป็นต้น นอกจากนีย้งัจดัให้มีการทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับคู่มือดังกล่าวแก่พนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปีในการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Competency KPI) เพื่อให้แน่ใจว่า
พนกังานท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดในด้านการให้บริการลกูค้า 

นอกจากนีก้ลุม่ทิสโก้ได้พฒันากระบวนการติดตามและควบคมุความเสี่ยงในระดบัปฏิบตักิาร โดยจดัตัง้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) เพ่ือให้มัน่ใจวา่องค์กรมีกระบวนการควบคมุที่รัดกมุยิ่งขึน้ กลุม่ทิสโก้ยึดหลกัการท าความรู้จกัลกูค้า 
(Know Your Customer - KYC) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าอย่างเหมาะสมในแต่ละระดบัความเสี่ยง (Customer Due Diligence) 
อยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจวา่ การให้บริการมิได้ส่งเสริมกิจการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเกิดผลกระทบใดๆ ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมในข้อ 9.7.1 จริยธรรมธุรกิจ ของสว่นที่ 2 หวัข้อที่ 9 การจดัการ) 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญักบันโยบายด้านการก ากับดแูลกิจการและมีแนวปฏิบตัิที่เคร่งครัดสงูกว่ามาตรฐาน ในการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่มาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี  จึงมีความพร้อมในการขยายผล ทัง้ในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี่ยนแปลงทศันคติไปสู่การปฏิบตัิ 
โดยในปี 2553 กลุม่ทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย ใน "การประชมุระดบัชาติว่าด้วยการ
สร้างแนวร่วมปฎิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย" ซึ่งจดัตัง้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  ร่วมกบัหอการค้าไทย  หอการค้าตา่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน  โดยโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ดังกล่าวเป็นโครงการ
ระดบัชาติที่ได้รับการสนับสนนุจากรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือ ป .ป.ช.  และ Center for 
International Private Enterprise (CIPE) และได้มีการพฒันาแนวปฏิบตัิให้เหมาะสมมาอย่างต่อเน่ือง  โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองฐานะจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัที่ 8  ตลุาคม 2556  

ต่อมาในปี 2554 กลุ่มทิสโก้ได้จดัท า "นโยบายต่อต้านการทจุริต" เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจดัการด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมให้การสนับสนนุและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยเพื่ อ
การตอ่ต้านการทจุริตเป็นประจ าทกุปี  

นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้จัดให้มีการอบรมและการสื่อสารให้พนักงานรับทราบความเสี่ยงและแนวปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้บรรจเุป็น
เนือ้หาในการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Competency KPI) นอกจากนี ้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึง
เจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริต ผ่านการร่วมกิจกรรมกบัองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออ่ืนที่ต่อต้านการทจุริต เช่น การประชมุระดบัชาติ
วา่ด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการตอ่ต้านการทจุริตภาคเอกชนไทย เป็นต้น (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 10.5 
แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่) 

http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 กลุ่มทิสโก้ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักว่าการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ประสบความส าเร็จ จะต้องตัง้อยู่บนรากฐานของการมีคุณธรรมและมนษุยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ องค์ประกอบ
ส าคญัที่ไมส่ามารถละเลยได้เลยคือ “การเคารพต่อสิทธิมนษุยชน” ซึ่งถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานว่ามนษุย์ทกุคนมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ มีสิทธิและ
เสรีภาพเทา่เทียมกนั อนัเป็นหลกัให้กลุม่ทิสโก้ยดึมัน่ที่จะไมล่ะเลยหรือละเมิดตอ่สิทธิพืน้ฐานของพนกังานทกุระดบั และครอบคลมุไปถึงผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียจากทกุภาคสว่นที่มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัองค์กรโดยไมมี่การแบง่แยก 

กลุม่ทิสโก้ให้ความเคารพต่อผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ส าหรับผู้ ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ให้การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มอย่าง
เสมอภาค ตามสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้น โดยกลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มได้รับข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทครบถ้วนใน
เวลาเดียวกนั และในเวลาประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วีธีลงคะแนนแบบเสียงสะสม (Cumulative Voting) โดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถใช้สิทธิเสนอ
ชื่อและแตง่ตัง้กรรมการอิสระ และมีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส  

ส าหรับพนกังาน กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญักับการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างยตุิธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความส าคญักับพนักงานทกุ
ระดบัไมว่า่จะจบการศกึษาจากสถาบนัใด จะได้รับโอกาสเทา่เทียมกนั ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึน้อยู่กับผลงานความสามารถ โดย
ใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่มั่นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม    

 กลุม่ทิสโก้เช่ือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งของการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั และการสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน ดงันัน้กลุม่ทิสโก้จงึให้ความเคารพตอ่สิทธิของพนกังาน นอกจากนีก้ลุม่ทิสโก้ถือว่าการ
เรียนรู้เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร ดงันัน้จงึมีนโยบายด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคลที่สนับสนนุการเรียนรู้ของพนักงานทกุคน พนักงานแต่
ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่การพฒันาทางวิชาชีพของตน กลุม่ทิสโก้สนบัสนนุให้พนกังานแสดงจดุมุง่หมายและความคาดหวงัด้วยการพดูคยุอย่าง
เปิดเผยผ่านระบบการบริหารผลงาน เปิดโอกาสและจัดหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการลงทนุในการพัฒนาบุคคลเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพของบคุคล โดยมุง่เน้นความสามารถในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสงูสดุแหง่จรรยาบรรณวิชาชีพ  

กลุม่ทิสโก้สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของพนกังาน โดยมีชอ่งทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร 
และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนีย้งัจดัสวสัดิการที่ครอบคลมุทกุด้าน ได้แก่ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การเบิกค่าเล่ า
เรียนบุตร กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับวิชาเฉพาะด้าน ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจ่าย
เงินเดือนและคา่ลว่งเวลา สวสัดิการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และที่อยูอ่าศยั สวสัดิการเพื่อซ่อมแซมบ้านอยู่อาศยั สวสัดิการเงินกู้ เพื่อ
กรณีฉกุเฉิน เงินโบนัส เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดี เช่น กิจกรรมออกก าลงักาย 
กิจกรรมสงัสรรค์ประจ าปี เป็นต้น  

กลุม่ทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในวิชาชีพทกุระดบัชัน้ทัง้ภายในหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ามหน่วยงาน โดย
การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรนัน้ มุง่เน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง” เพ่ือให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวงัอยา่งชดัเจน ซึง่จะ
ฝึกอบรมพนกังานทัง้ในด้านความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานตามประเภทธุรกิจ การฝึกอบรมทัว่ไป เพื่อให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมทิสโก้ได้อยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทกัษะและความสามารถที่องค์กรต้องการ 

กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัตัง้ “ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้” (TISCO Learning Center) เพื่อเป็นศนูย์กลางในการฝึกอบรม ตลอดจนพฒันาหลกัสตูร
ต่างๆ ทัง้ทกัษะที่เอือ้ต่อการท างาน ความรู้ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการปลกูฝังค่านิยมองค์กร กล่าวคือ TISCO Learning Center มีบทบาทในการ
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร (Organization Competency) โดยรวม (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการพฒันาบุคลกรในข้อ 8.5 บุคลากร 
ของสว่นที่ 2 หวัข้อที่ 8 การจดัการ) 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน กลุม่ทิสโก้โดยฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล ได้จดัการ
ฝึกอบรมให้พนกังานของบริษัทในเครืออยา่งตอ่เน่ือง 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มทิสโก้มีวิสยัทศัน์ที่มุ่งประกอบธุรกิจด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณสงูสดุ อีกทัง้สามารถตอบสนองทกุความต้องการทางด้านการเงิน
ด้วยความทุม่เทเพื่อชว่ยสร้างความมัง่คัง่ และสร้างสรรค์คณุค่าที่ยัง่ยืนให้กับลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนักงานและสงัคม ดงันัน้ตลอดระยะ เวลากว่า 45 ปี 
กลุม่ทิสโก้ได้มุง่มัน่ให้บริการทางด้านการเงินอยา่งมืออาชีพ ด้วยความช านาญในแตล่ะประเภทธุรกิจเป็นอยา่งดี เน้นการบริหารงานโดยมีลกูค้าเป็น
จดุศนูย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลกูค้าเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะเพิ่มคณุค่าการบริการให้แก่ลู กค้า
อยา่งสงูสดุ โดยแบง่ธุรกิจหลกัออกเป็น 4 สายงาน ได้แก่ สายกลุ่มลกูค้ารายย่อย (Retail Banking) สายกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) 
สายจดัการธนบดีและกองทนุ (Wealth & Asset Management) และสายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Affairs & 
CSR)  

กลุม่ทิสโก้แนะน าผลิตภณัฑ์และบริการตามความต้องการของลกูค้า มีการสื่อสารชีแ้จงรายละเอียดเงื่อนไข เพื่อความเข้าใจอนัดี โดย
ค านึงถึงสิทธิของลกูค้าเป็นหลกัและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภายใต้หน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด มีการ
จดัหาชอ่งทางการติดตอ่สื่อสารที่สะดวกส าหรับลกูค้าและมีศนูย์บริการลกูค้า (Contact Center) ให้บริการตลอด 24 ชม. 

 นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินไม่ส่งผลเสียต่อส่วนรวม อาทิ เช่น กลุ่มธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ไมไ่ด้ให้บริการสินเช่ือสว่นบคุคลหรือบตัรเครดิต อนัอาจเป็นการสนบัสนนุให้เกิดการใช้จา่ยที่ไมจ่ าเป็นและ
เป็นภาระหนีส้ิน ปัจจบุันบริการสินเชื่อรายย่อยของธนาคารจึงเป็นบริการแก่ลกูค้าที่มีความต้องการทางด้านที่อยู่อาศยั ยานพาหนะ และเงินทุ น
หมนุเวียนในธุรกิจเป็นหลกั ตลอดจนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที่ด าเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีบริการรับฝากเงินและการลงทนุ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการออมและการลงทนุในระยะยาวเพื่อช่วยให้เกษียณอายโุดยมีเงิน
สะสมไว้ใช้อยา่งไมล่ าบาก ทัง้นี ้บริการด้านการลงทนุจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และมีการอบรมสมัมนาเป็นประจ าเพื่อให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าให้เกิด
ความเข้าใจอยา่งแท้จริง จนสามารถเลือกแนวทางการลงทนุที่เหมาะสมกบัตวัเองได้  

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 กลุม่ทิสโก้ใช้หลกัการปลกูจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนกังาน และจดักิจกรรมสนบัสนนุสง่เสริมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง
เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน โดยปลูกฝังจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้ าน
สิ่งแวดล้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุจากภายนอก และสง่เสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดการใช้พลังงาน ทัง้ในบ้านและส านักงาน จดัท าสื่อรณรงค์ลดโลกร้อนออกเผยแพร่แก่ลูกค้าและสาธารณชน ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบตัิงานเท่าที่สามารถท าได้ เช่น พิจารณาหลกัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมด้วยในการพิจารณาอนมุตัิเงินกู้ โครงการ 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพสงูสดุ  

 นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ได้ร่วมลงนามในถ้อยแถลงแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความส าคญัต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติในปี 2535 ด้วยตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคมและสิ่งแวดล้อม ผลประกอบการ และความยัง่ยืน และยงัได้ริเร่ิมโครงการปลกู
ป่าถาวรตัง้แตปี่ 2534 และด าเนินเป็นกิจกรรมตอ่เน่ืองประจ าปีโดยผู้บริหารและพนักงานลงมือปลกูด้วยตนเองเป็นเวลากว่า 25 ปี (ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในข้อ 10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (After process) 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

ตลอดระยะเวลา 45 ปี กลุ่มทิสโก้ได้จดักิจกรรมในการร่วมพฒันาชมุชนและสังคมหลากหลายโครงการ โดยมีพนักงานกลุ่มทิสโก้จิต
อาสาร่วมเป็นคณะท างาน  อาทิเช่น โครงการปลูกป่าถาวร  โครงการรณรงค์บริจาคโลหิตทั่วประเทศ  โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยไทย  
นอกจากนีย้งัมีโครงการที่ริเร่ิมขึน้ใหมใ่นปี 2556 ได้แก่โครงการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่เยาวชน “TISCO Fun-nancial Champion”, โครงการ
ตอ่เน่ืองได้แก่โครงการ“สง่เสริมการพึง่พาตนเองแก่ชมุชน” และโครงการ “ทิสโก้เพื่อพฒันาศกัยภาพครู” นอกจากนีย้งัมีการมอบทนุประกอบอาชีพ
แก่ผู้ ประสบภัย และการช่วยเหลือด้านครุภัณฑ์และฟื้นฟสูถานศึกษา โดยมีโครงการสร้างอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ” ให้แก่โรงเรียนชลประทาน
อนเุคราะห์ จ.พระนครศรีอยธุยา ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่เสียหายจากวิกฤตน า้ทว่มปี 2554 

กิจกรรมพฒันาชมุชนและสงัคมของกลุ่มทิสโก้มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อสร้างคณุค่าที่ยัง่ยืน โดยกิจกรรม
ด้านพฒันาสงัคม ด าเนินการผ่านมลูนิธิทิสโก้เพ่ือการกศุลเป็นหลกั มลูนิธิทิสโก้ฯ ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2525 ท างานเพ่ือสงัคมอยา่งเต็มเวลามาเป็นเวลา
30 กว่าปีแล้ว กิจกรรมหลกัได้แก่ การพฒันาเยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยการมอบทนุการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนขาดแคลนทกุระดับชัน้ทั่ว



 
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

 10-5  

ประเทศ จัดคณะท างานออกตรวจเยี่ยมติดตามผลทุนการศึกษาปีละ 4 ครัง้ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัดเพื่อประกอบการพิจารณามอบทุน
ตอ่เน่ืองในปีถดัไป นอกจากนี ้มลูนิธิทิสโก้ฯ ยงัมอบทนุประกอบอาชีพแก่ผู้ ด้อยโอกาส และทนุรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยอนาถา มอบโอกาสให้บุคคล
เหล่านีส้ามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ ทัง้นี ้พนักงานทิสโก้มีส่วน ร่วมกับกิจกรรมของมลูนิธิทิสโก้ฯ โดยสม ่าเสมอ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม ในข้อ 10.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (After process))  

8.  การมแีละเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุม่ทิสโก้ก่อตัง้มลูนิธิทิสโก้เพ่ือการกศุล เพ่ือด าเนินงานชว่ยเหลือสงัคมอยา่งเต็มเวลาและมีผลงานต่อเน่ืองจนได้รับใบอนญุาตให้เป็น
องค์การกศุลที่ผู้ มีเงินได้สามารถหกัลดหย่อนเงินบริจาคได้  ในด้านกระบวนการ กลุ่มทิสโก้มีหน่วยงานเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) 
ท าหน้าที่ดแูลปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานและการใช้ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใต้ระบบการควบคมุที่ดี และการมุ่งส่งเสริมแ ละ
พฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าชว่ยประหยดัเวลาการเดินทาง และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ  

 ด้านกระบวนการปฎิบตัิงานภายใน  กลุม่ทิสโก้ได้ให้บริการลกูค้าด้วยระบบ ระบบ e-statement เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า โดย
ลกูค้าสามารถเรียกดสูถานะทางบญัชีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนีก้ลุ่มทิสโก้เดินหน้าพฒันาการจดัท ารายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
แก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอีกทัง้เพิ่มช่องทางการปฏิบตัิงานนอกส านักงานให้แก่พนักงานการตลาดที่ต้องพบปะลกูค้าภายนอก  
ชว่ยให้ประหยดัเวลา ลดปัญหาการจราจร ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 กลุ่มทิสโก้ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคมาอย่างต่อเน่ือง โดยสัญญาเช่าซือ้ของธนาคารทิสโก้ รวมถึงสัญญาการท า
ธุรกรรมอ่ืนๆ ของกลุม่ทิสโก้ได้รับการยอมรับ และได้มาตรฐานตามที่ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ก าหนด เพ่ือให้แน่ใจวา่ลกูค้า
จะได้รับความเป็นธรรม และได้รับประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้มีหน่วยงาน Corporate Compliance ที่คอยดแูลรับข้อร้องเรียน และมีการ
จดัการต่อข้องร้องเรียนอย่างเป็นระเบียบขัน้ตอน ให้เป็นไปตามตวับทกฎหมาย ลกูค้าและสงัคมจึงมัน่ใจได้ว่าข้อ ร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบ 
และด าเนินการไปตามขัน้ตอน ที่ผ่านมา การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จึงไม่ถกูกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 หลกัการ แตอ่ยา่งใด 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม กลุม่ทิสโก้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมที่สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคมแวดล้อม  โดยตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมา ได้ปรับปรุงกรอบการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม  (CSR Roadmap)  มีการก าหนด
แนวทางที่ชดัเจนเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน   ด้วยการด าเนินกิจกรรมหลกั  3  ด้าน มีการระบเุป้าหมายและแผนการด าเนินงานในแตล่ะปี    

กรอบการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มทสิโก้  (TISCO CSR Framework) 
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1.  การให้โอกาสทางการศึกษา   (Educational Support) กลุ่มทิสโก้ยงัคงเจตนารมณ์ด้านการสนับสนนุการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  อนั
เป็นพืน้ฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและคณุภาพของประชากรในประเทศ  โดยให้ทนุการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน  ให้ทนุพฒันาศกัยภาพ
ครู ซึง่เป็นบคุลากรที่ส าคญัตอ่คณุภาพการศกึษา  ตลอดจนทนุปรับปรุง/สร้างอาคารเรียนและอปุกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทัว่ประเทศ 

2. การให้ความรู้ทางการเงิน (Social Financial Literacy)  ด้วยศกัยภาพของการเป็นสถาบนัการเงิน  กลุ่มทิสโก้มีความประสงค์จะน า
ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรไปช่วยแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการจัดการทางการเงินของคนไทย   ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสังคมใน
ระดบัประเทศ    จากผลส ารวจล่าสดุในปี 2556   เปิดเผยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า  ความรู้ทางการเงินของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่า
มาตรฐาน    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  การด้อยความรู้ทางการเงินที่เก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต  อาทิเช่น  ขาดความรู้ความเข้าใจในการค านวณดอกเบีย้
สินเชื่อ  การก่อหนี ้  มลูค่าของเงินตามกาลเวลา   ฯลฯ     กลุ่มทิสโก้จึงพัฒนา และจดัหลกัสตูรอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ   รว มทัง้การ
วางแผนการเงิน  ส าหรับเยาวชน ระดบั มธัยมศกึษา  อดุมศกึษา  และชมุชนตา่งๆ ทัว่ประเทศ  โดยใช้บุคลากรภายใน มาฝึกอบรมเป็นวิทยากรจิต
อาสา  อนัเป็นโครงการที่จะจดัอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี     

3. การสนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) เป็น
กิจกรรมเพ่ือปลกูฝังจิตส านึกสาธารณะแก่บุคลากร ในด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม  การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์   
การชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส  ฯลฯ   รวมทัง้การส่งเสริมการปฎิบตัิตน และปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัย์โปร่งใส ตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี  อนัเป็น
กิจกรรมประจ าปีที่จะด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   

การด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงัคมทัง้หมดของกลุ่มทิสโก้    ขับเคลื่อนโดยพนักงานจิตอาสาเป็นหลกั  เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทกุคนได้มีสว่นร่วม  รู้จกัการเสียสละ  และ แบ่งปันให้แก่ผู้ อ่ืน  อนัเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น      โดยมีคณะผู้บริหารระดบัสงูให้
ค าแนะน าและติดตามผลการด าเนินงาน   รายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายที่
ก าหนดไว้ 

นอกจากโครงการที่กลุม่ทิสโก้ด าเนินการเองแล้ว  กลุม่ทิสโก้ยงัเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  รวมทัง้สนับสนนุสาขาของบริษัท
ในกลุม่ที่กระจายอยูใ่นเขตภมิูภาค ให้เข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินด้วย โดยเน้นกิจกรรมเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืนเป็นส าคญั 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมในปี 2557 

1. การให้โอกาสทางการศึกษา  

1.1 สร้างและปรับปรุงโรงเรียน 

ปี 2557 กลุม่ทิสโก้ให้การสนบัสนนุปรับปรุงโรงเรียนตา่งๆ ทัง้การซอ่มแซมสิ่งปลกูสร้าง การให้ทนุและจดัหาครุภณัฑ์ อปุกรณ์การเรียนการ
สอน  รวมทัง้สิน้ 6 แหง่ ได้แก ่

- จดัสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ ใหแ้ก่ โรงเรียนบ้านท่าดินด า จ.ลพบรีุ 

การจดัสร้างอาคารเรียนประจ าปีนี ้ เป็นการจดัสร้างอาคารเรียนหลงัใหมใ่ห้แก่โรงเรียนบ้านทา่ดินด า จ.ลพบรีุ  ซึง่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ส าหรับเยาวชนในพืน้ที่และบตุรหลานของกลุม่ผู้ ใช้แรงงานข้ามจงัหวดัที่มีแนวโน้มจ านวนนกัเรียนเพิ่มขึน้ทกุปี   โดยจดัสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 2 
ชัน้ 4 ห้องเรียน ใต้ถนุโล่ง  เพื่อทดแทนอาคารไม้ชัน้เดียว 4 ห้องเรียน ที่ช ารุดเสียหาย เน่ืองจากปลวกกัดกิน ฝ้า เพดาน ฝา และเสาโครงสร้าง  มี
อายกุารใช้งานมากว่า 36 ปี ไม่มีความปลอดภยัเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน แต่ด้วยขาดแคลนห้องเรียนจึงจ าเป็นต้องใช้งาน โดยพยายาม
ปรับปรุงอาคารเทา่ที่จะท าได้มาโดยตลอด  

การจดัสร้างนี ้กลุม่ทิสโก้เป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณหลกั ร่วมกบัเงินบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธาผ่านบญัชีธนาคารทิสโก้ชื่อ "ทิสโก้ร่วมใจเพื่อ
พฒันาการศกึษา"  และได้รับการสนับสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างจากเครือข่าย ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) , บริษัท สยามอาร์ต
เซรามิค จ ากดั และบริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสง่มอบในเดือนกรกฎาคม 2558 
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- จดัสร้าง/ปรบัปรุงต่อเติมโรงอาหาร ให้แก่ 3 โรงเรียนใน จ. ร้อยเอ็ด และ จ.นครพนม  

นอกจากอาคารเรียนหลงัใหม่แล้ว ในปีนี ้กลุ่มทิสโก้ยังได้สนับสนุนการจดัสร้างโรงอาหารใหม่ให้แก่ โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 
ด้วย  เน่ืองจากโรงอาหารเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก ใช้งานนานราว 37 ปีนบัตัง้แตก่่อตัง้โรงเรียน อีกทัง้มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนใน
ปัจจบุนัที่มีมากถึง 816 คน  ทัง้นีโ้รงเรียนได้จดัเตรียมแผนการสร้างโรงอาหารใหม่ โดยระดมทนุในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ
ตอ่การจดัสร้าง กลุม่ทิสโก้จงึให้การสนบัสนนุเพ่ือให้การจดัสร้างแล้วเสร็จลลุว่ง 

 ใน จ. นครพนม  กลุ่มทิสโก้ ได้สนับสนนุการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารให้แก่ โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามคัคี  และโรงเรียนบ้านโคก
กลางแก้งน้อยฯ  ด้วยสภาพโรงอาหารเดิมทรุดโทรม และไม่ถกูสขุลกัษณะ  และเม่ือได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ยงัสามารถใช้
เป็นห้องอเนกประสงค์จดักิจกรรมตา่งๆ ของนกัเรียน และใช้เป็นศนูย์กลางของชมุชนได้ด้วย 

- ร่วมจดัสร้างหอประชมุอเนกประสงค์แก่ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว จ.ศรีสะเกษ  และสนบัสนนุด้านครุภณัฑ์เร่งด่วนกรณีเพลิงไหม้แก่ โรงเรียน
บ้านโนนระเวียง จ.สริุนทร์  

1.2 ทุนพัฒนาศักยภาพครู”   

จากการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ โรงเรียน เยาวชน และชมุชน มาอย่างต่อเน่ือง  ท าให้คณะท างานได้รับข้อมลูทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม เก่ียวกับปัญหาการขาดแคลนครูเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และภาษาองักฤษ ทัง้ในเชิงปริมาณและ
คณุภาพ  แม้วา่ภาครัฐจะให้ความส าคญัและเร่งพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองก็ตาม ซึง่ปัญหาดงักล่าวต้องการการสนับสนนุและ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย  กลุม่ทิสโก้ขอเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมพฒันาคณุภาพครูเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอยา่งเทา่เทียม 

ทนุพฒันาศกัยภาพครู  เกิดขึน้ในปี 2555  โดยเร่ิมด าเนินงานพฒันาศักยภาพครูคณิตศาสตร์เป็นล าดับแรก ร่วมกับสถาบันเทค
สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการแก่ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาทัว่ประเทศ ระยะเวลา 3 
ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยวางแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบแบบเทอมต่อเทอม   เทอมละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 3-4 วัน
ติดตอ่กนัตามเหมาะสม  พร้อมสนบัสนนุสื่อและอปุกรณ์การเรียนรู้ตามระดบัชัน้แก่ครูผู้ เข้าอบรมด้วย    

แผนการด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต.ค. 2555 เม.ย. 2556 ต.ค. 2556 เม.ย. 2557 ต.ค. 2557 เม.ย. 2558 

ประถม 1 และ 4 ประถม 2 และ 5 ประถม 3 และ 6 

ครัง้ที่ 1/2 
(เทอม 2) 

ครัง้ที่ 2/2 
(เทอม 1) 

ครัง้ที่1/2  
(เทอม 2) 

ครัง้ที่ 2/2 
(เทอม 1) 

ครัง้ที่ 1/2    
(เทอม 2) 

ครัง้ที่ 2/2           
(เทอม 1) 

ณ สิน้ปี 2557 มีครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  เข้าร่วมอบรมแล้วรวม 100 คน จาก 39 โรงเรียน 18 จังหวดัทั่วประเทศ   
นบัวา่ได้รับความสนใจจากครูและโรงเรียนตา่งๆ มากขึน้เป็นล าดบั  แตด้่วยข้อจ ากดัด้านประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ท า
ให้ไม่สามารถเพิ่มจ านวนครูผู้ เข้าอบรมได้มากกว่า 30 คนต่อระดบัชัน้  และกว่า 70% ของจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม มีครูผู้สอนคนเดียวท าหน้าที่
สอนทกุวิชาและสอนหลายระดบัชัน้จงึต้องเรียนต่อเน่ือง  ดงันัน้ การขยายโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและเทคนิคการสอนจึงเป็นไปค่อนข้างช้า
เม่ือเทียบกบัระยะเวลาของกิจกรรม 

จากการติดตามผลครูผู้ เข้าอบรมในเบือ้งต้นพบว่า ครูผู้ เข้าอบรมทุกท่านได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน มีประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบทเรียน เน้นการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมในการคิด จากที่เคยสอนแบบเปิดหนังสือและคุณครูเป็นผู้ สอนทางเดียว   อีกทัง้มีการ
เผยแพร่แนวทางการเขียนแผน เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อไปยงัครูในกลุม่สาระอ่ืน ในลกัษณะที่ไมเ่ป็นทางการด้วย  และได้น าเทคนิคการสอน
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ไปใช้สร้างบรรยากาศในห้องเรียน  ท าให้นักเรียนมีทศันคติในเชิงบวกต่อวิชาคณิตฯ มากขึน้  มีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนที่ดีขึน้  แม้ว่าจะยงัไม่มี
การวดัผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม  อีกทัง้ช่วยสร้างพืน้ฐานที่ดีในการเรียนรู้วิชาเฉพาะแก่นักเรียนที่ขาดโอกาสได้  โดย 70% ของครูที่เข้า
อบรมเป็นครูที่สอนทกุระดบัชัน้  ไมใ่ชค่รูเฉพาะทาง  และไมมี่ครูเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

ในการอบรม กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัท าหลกัสตูรการวางแผนการเงินส าหรับครู เป็นหลกัสตูรระยะสัน้ 3 ชัว่โมงร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมลูทางการเงินแก่ครู ชว่ยให้ครูมีข้อมลูและเคร่ืองมือในการจดัการทางการเงินที่ดี  เสริมสร้างการตระหนกัรู้ เตรียมพร้อมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตในอนาคตด้วย  โดยมีวิทยากรอาสาของทิสโก้เป็นผู้ถ่ายทอด  หวัข้อที่จดัอบรมแล้วได้แก่ การวางแผนการเงินเบือ้งต้น การบริหารจดัการหนี ้  
เทคนิคการออม  และกองทนุรวม   ซึง่การส ารวจอยา่งไมเ่ป็นทางการภายหลงัการอบรมพบว่า ครูได้น าเทคนิคการออมไปใช้ และน าไปเผยแพร่แก่
นกัเรียนในโรงเรียนด้วย   

โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
 จ. กรุงเทพฯ    1. โรงเรียนบางแคเหนือ 
 จ. แมฮ่อ่งสอน   2. โรงเรียนทุง่กองม ู  
       3. โรงเรียนบ้านน า้ริน   
       4. โรงเรียนบ้านน า้สอ่ม 
       5. โรงเรียนบ้านแมก๊ิ่   
       6. โรงเรียนบ้านสบสอย   
       7. โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม    
       8. โรงเรียนบ้านหนองแห้ง   
       9. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 
       10. โรงเรียนมะหินหลวง 
 จ. เชียงใหม ่    11. โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสพุรรณ 
 จ. พะเยา    12. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 
 จ. น่าน     13. โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 
       14. โรงเรียนริมฝ่ังน่านวิทยา 
       15. โรงเรียนบ้านหวัเวียงเหนือ  
       16. โรงเรียนบ้านทา่ล้อ 
 จ. พิจิตร     17. โรงเรียนวดัวงัหว้า 
 จ. นครสวรรค์  18. โรงเรียนเทศบาล 3   
       19. โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ 
 จ. ลพบรีุ    20. โรงเรียนบ้านซบัจ าปา   
       21. โรงเรียนบ้านวงัไผ่   
       22. โรงเรียนบ้านทา่ดินด า 
 จ. อยธุยา    23. โรงเรียนชลประทานอนเุคราะห์   
       24. โรงเรียนวดัทางยาว 
 จ. ปทมุธานี     25. โรงเรียนวดัสวุรรณจินดาราม 
 จ. นครปฐม    26. โรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม  
       27. โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ 
 จ. ชลบรีุ     28. โรงเรียนวดัเซิดส าราญ 
 จ. นครราชสีมา  29. โรงเรียนชมุชนประทาย 
 จ. อ านาจเจริญ  30. โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  
       31. โรงเรียนบ้านค าข่า  
       32. โรงเรียนบ้านโคกเลาะ  



 
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

 10-9  

       33. โรงเรียนบ้านแยหนองแคน  
 จ. ยโสธร    34. โรงเรียนบ้านขาม  
 จ. ภเูก็ต     35. โรงเรียนอนบุาลภเูก็ต  
 จ. นครศรีธรรมราช  36. โรงเรียนวดัสวุรรณโฆษิต   
       37. โรงเรียนบ้านกมุแป 
 จ. ตรัง     38. โรงเรียนบ้านทา่คลอง  
       39. โรงเรียนวดัหนองหว้า 

1.3 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 

 กลุม่ทิสโก้ให้การสนบัสนนุด้านทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศึกษา ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอดุมศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถานศึกษาทั่วประเทศมากว่า 32 ปี โดยผ่านการด าเนินงานของมลูนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล (TISCO Foundation for 
Charity) ซึ่งกลุ่มทิสโก้ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2525 เพื่อด าเนินกิจกรรมนีใ้นระยะยาว  โดยน าทุนทรัพย์จากดอกผลที่ได้รับในแต่ละปีของเงินกองทุน 
(Capital Fund) มาใช้ อยา่งไรก็ตาม เพียงดอกผลของเงินกองทนุยงัมีจ านวนไมเ่พียงพอตอ่การด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงค์  ทัง้นีท้นุทรัพย์ส่วน
ใหญ่จงึได้รับการบริจาคจากกลุม่ทิสโก้    

 

สรุปทุนการศึกษา (หน่วย: บาท) 

ปี ทุนการศึกษา 

2525-2551          139,960,862 

2552 19,347,800 

2553 19,715,000 

2554 19,586,000 

2555 27,023,000 

2556 26,993,000 

2557 28,040,500 

 

   

ในปี  2557  มอบทนุการศกึษาให้แกน่กัเรียนและนกัศกึษาในระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา   อาชีวศกึษา   และอดุมศกึษาที่ขาดแคลน
ทนุทรัพย์จากสถานศกึษาทัว่ประเทศจ านวน  7,502 ทนุ  รวมเป็นเงินทัง้สิน้   28,040,500 บาท   เป็นนกัเรียนทนุตอ่เน่ือง จ านวน  3,401 ทนุ 
(45%) และเป็นทนุใหม ่จ านวน 4,101 ทนุ (55%)   

กระบวนการติดตามผลงาน  มลูนิธิทิสโก้ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมและทุนต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อศกึษาผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และน าข้อมลูที่ได้มาจดัสรรทนุและค่าใช้จ่ายในอนาคตให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สดุ โดยการติดตามผลจะแยกตามประเภทของกิจกรรม มลูนิธิทิสโก้ฯ จะติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทนุทกุระดบัในทกุภมิูภาคของประเทศ
ไทยเป็นประจ าทุกปี และมีการสุ่มเยี่ยมตามบ้านของนักเรียนที่ได้รับทุนอยู่ในปัจจุบันและนักเรียนที่ก าลังจะขอรับบริจาคทุน โดยมีตัวแทน
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มลูนิธิฯ และตวัแทนคณะท างานซึ่งเป็นพนักงานทิสโก้ร่วมเดินทางไปติดตามผลเป็นประจ าทกุครัง้ ส าหรับทนุประกอบ
วิชาชีพ มลูนิธิทิสโก้ฯ จะท าการติดตามผลหลงัจากที่มอบทนุแล้วเป็นเวลา 1-2 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ขอรับทนุสามารถประกอบอาชีพได้ ตามที่
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ตัง้ใจไว้ นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามความคืบหน้าหลงัจากให้ทนุแล้ว 1 ปีอีกด้วย  โดยตลอดปี  2557  มลูนิธิทิสโก้ฯ ได้ออกติดตามผลนักเรียนที่
ได้รับทนุการศกึษาในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ ดงันี ้

 - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ โรงเรียนสริุนทร์
ภกัดี โรงเรียนจารย์วิทยาคาร โรงเรียนศรีขรภมิูพิสยั โรงเรียนศรีสขุวิทยา โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนกระเทียมวิทยา และโรงเรียนบ้านจารย์ 

 - ภาคเหนือ ได้แก่  โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา" โรงเรียนห้วยสิงห์ โรงเรียนห้วยทราย โรงเรียนบ้านป่าลาน โรงเรียนเสรีวิทยา 
โรงเรียนห้องสอนศกึษา โรงเรียนขนุยวมวิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮ่อ่งสอน โรงเรียนบ้านห้วยผา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 

 จากการด าเนินงานของมลูนิธิทิสโก้ฯ ที่มุ่งมัน่ช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์  มีกระบวนการด าเนินงานและผลงานชัดเจนเป็น
รูปธรรม  ท าให้มลูนิธิทิสโก้ฯ เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลล าดบัที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่า
ใบเสร็จรับเงินขอ มลูนิธิทิสโก้ฯ สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการหกัเป็นคา่ลดหยอ่นในทางภาษีเงินได้  ตัง้แตปี่ 2543 เป็นต้นมา   

 นอกจากนี ้ กลุม่ทิสโก้ยงัให้การสนบัสนนุทนุการศกึษาประจ าปีผ่านมลูนิธิหมอเสมพริง้พรวงแก้วด้วย  เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา
แก่เด็กก าพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ใน 6 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม ่เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพนู และแมฮ่อ่งสอน  ในปีนี ้
สนบัสนนุทัง้สิน้ 1,572 ทนุ  

1.4 อื่นๆ 

เพ่ือเป็นการรองรับการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนที่ก าลงัจะมาถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน  กลุ่มทิสโก้ให้
การสนบัสนนุมลูนิธิหนงัสือเพื่อไทย  ในการแจกจา่ยหนงัสือภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ที่มลูนิธิฯ ได้รับบริจาคจากส านักพิมพ์ในต่างประเทศ 
โดยมลูนิธิฯ ได้บริจาคให้แก่โรงเรียนตา่งๆ มากกวา่ 550 โรงเรียนทัว่ประเทศ    

2. การให้ความรู้ทางการเงนิ 

ดงัได้กลา่วแล้ววา่ กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญัในประเด็นปัญหาการขาดวินยัทางการเงินของคนในสงัคม อนัเป็นที่มาของปัญหาสงัคมอ่ืนๆ  
มากมาย เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศในทกุด้าน  จึงได้ก าหนดให้เป็นภารกิจหลกัในการท าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม   โดยริเร่ิ ม
โครงการให้ความรู้ทางการเงิน  น าเอาความเชี่ยวชาญทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ถ่ายทอดไปสู่คนในสงัคม  เป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงความรู้
ทางการเงินในทกุภมิูภาคทัว่ประเทศ 

2.1 โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน   

กลุ่มทิสโก้ได้เร่ิมต้นจดัท าหลักสตูรให้ความรู้ทางเงินแก่เยาวชนและน าร่องทดสอบหลักสตูรมาตัง้แต่ปี 2555  ในชื่อกิจกรรม “รู้เร่ืองเงิน
กับทิสโก้”  ด้วยความรู้ความสามารถของคณะท างานจิตอาสาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกันวางแผนจดัท าหลกัสตูรการให้ความรู้ทางการเงินที่
เหมาะสมกบัระดบัของเยาวชน   ด้วยเห็นวา่เยาวชนเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ เพื่อสร้างภมิูคุ้มกันในการด าเนินชีวิตแก่เยาวชน ครอบครัว และ
ขยายผลไปสูช่มุชน   ตอ่มาในปี 2556 ได้พฒันาเป็น 2 หลกัสตูร  พร้อมก าหนดจดุมุง่หมายหลกัในด้านการขยายผลเป็นส าคญั  โดยมีพนักงานจิต
อาสาของกลุม่ทิสโก้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าทางการเงินเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด  รายละเอียดดงันี  ้

  2.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   หลกัสตูรให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ชื่อว่า “TISCO Fun-nancial Champions – ออม

 ก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน”  เป็นการผสมผสานวิชาการและความสนุกสนานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้   ให้เยาวชน
 ตระหนักในความส าคญัของการจดัการทางการเงิน  เสริมทกัษะที่จ าเป็นให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาส
 การเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยหลกัสตูร  “TISCO Fun-nancial Champions”  พฒันามาจากหลกัสตูรเงินทองของมีคา่ ซึง่ตลาด หลกัทรัพย์
 แห่งประเทศไทยร่วมกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดท าไว้เม่ือปี 2547 โดยน ามาผสมผสานเร่ืองราวทางการเงินใน
 แบบร่วมสมัย เน้นการเก็บออม การใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบ  เช่น การจัดท างบประมาณส่วนบุคคล บันทึกบัญชีรับจ่าย  
 เทคนิคการออมในรูปแบบตา่งๆ  การค านวณดอกเบืย้ทบต้น  การไมต่กเป็นเหยื่อโฆษณา  รู้ทนัหนีน้อกระบบ เป็นต้น    
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  2.1.2 ระดับอุดมศึกษา   

  หลักสูตรให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดบัอดุมศึกษา  ใช้ชื่อว่า “TISCO Young Financial Planner – รู้เก็บ รู้ใช้ 

 เข้าใจการลงทุน”  มุ่งให้เยาวชนที่ก าลงัจะจบการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคญัด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเตรียมก้าวเข้าสู่
 วยัท างานอย่างมั่นคง พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบร่วมสมัย   เป็นหลักสตูรการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากหลกัสูตร 
 TISCO Fun-nancial Champions   เนือ้หามีความลึกและกว้างมากขึน้  นอกจากเร่ืองการออม การใช้จ่ายอย่างรู้คณุค่า  เยาวชนยงัจะ
 ได้เรียนรู้ เร่ืองราวการลงทนุอย่างเหมาะสม  เพื่อการวางแผนการเงินที่ดีและมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับทักษะในการพฒันาตนเอง
 ไปสูค่วามส าเร็จในการท างานด้วย  

  ทัง้ 2 ระดบัการศกึษา  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดงันี ้ 

  1. ค่ายการเงิน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองราวทางการเงินเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิสโก้ ส านักงานใหญ่  รวมถึง
 จัดให้มีกิจกรรมดูงานทัง้ในและนอกสถานที่   ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้เร่ืองราวทางการเงินแล้ว ยังได้สัมผัสชีวิตการท างาน
 จริงและอาชีพตา่งๆ ในธุรกิจการเงิน  ตลอดจนได้ร่วมท ากิจกรรมแบง่ปันเพ่ือสงัคมด้วย  รับจ านวน 80 คน ตอ่ครัง้ 

  2. กิจกรรมต่อยอด  หลงัจากผ่านกิจกรรมคา่ยการเงินแล้ว เยาวชนผู้ เข้าอบรมจะต้องน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไป สร้างสรรค์
 กิจกรรมตอ่ยอดการเรียนรู้  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองการวางแผนจดัการทางการเงินไปสูผู่้ อ่ืนในวงกว้าง  โดยให้ระยะเวลาด าเนิน กิ จ ก ร ร ม  
 3 เดือน  จากนัน้จดัท ารายงานผลกิจกรรมตอ่ยอดดงักลา่วสง่เข้าประกวดชิงรางวลั  โดยระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นทนุ สนับสนุน
 การพัฒนาการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศแก่โรงเรียน  ระดับอุดมศึกษาเป็นทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ  และทัง้ 2 ระดับจะได้รับ
 ประกาศนียบตัรแก่ทีมเป็นรายบคุคลด้วย  

โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนนี ้ จดัขึน้ต่อเน่ืองเป็นประจ าทกุปี   โดยคดัเลือกเยาวชนเข้าร่วมตามจดุมุ่งหมายที่จะให้ความรู้
ด้านการเงินกระจายไปยังทุกภาคของประเทศอย่างทัว่ถึง  โดยจดัโค้วต้าในการเข้าร่วม แยกเป็น 5 ภาค  ได้แก่  1. กรุงเทพฯและปริมณฑล   2. 
ภาคเหนือ  3. ภาคกลาง  4. ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  5. ภาคตะวนัตกและภาคใต้   รวมถึงให้โอกาสแก่โรงเรียนใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ด้วย    การคดัเลือกพิจารณาจากการตอบค าถามในใบสมคัรเก่ียวกับความสนใจด้านการเงินการออม  และแนวคิดในการเผยแพร่
ไปยงัผู้ อ่ืน   เพ่ือให้มัน่ใจวา่เยาวชนผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยการเงินจะกลบัไปเป็นผู้น าในการขบัเคลื่อนกิจกรรมตอ่ยอดได้อยา่งจริงจงั     

ผลการด าเนินงานปี 2557 

กิจกรรมค่ายการเงนิ  :  จดักิจกรรม 4 ครัง้  รวมเป็นจ านวนเยาวชนจากทัว่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางการเงินจากทิสโก้แล้ว  
396 คน  ดงัแสดงในตารางแยกตามหลกัสตูรดงันี ้

 

ค่ายการเงนิมัธยมปลาย เยาวชน (คน) สถาบัน (แห่ง) จังหวัด 

2556 รุ่น 1 80 40 30 

2557 
รุ่น 2 80 39 24 

รุ่น 3 78 39 28 

รวม 238 91 43 
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ค่ายการเงนิอุดมศึกษา เยาวชน (คน) สถาบัน (แห่ง) จังหวัด 

2557 
รุ่น 1 79 8 8 

รุ่น 2 79 24 14 

รวม 158 30 16 

 

 กิจกรรมต่อยอด :  การประกวดผลกิจกรรมตอ่ยอดของเยาวชนค่ายการเงินมธัยมศึกษาตอนปลาย  และค่ายการเงินอดุมศึกษา รุ่น 1 
และ รุ่น 2  มีทีมเยาวชนค่ายการเงินมธัยมศึกษาตอนปลายส่งผลกิจกรรมต่อยอดเข้าประกวด คิดเป็น 55% ของผู้ ร่วมกิจกรรมทัง้หมด   สามารถ
เผยแพร่ความรู้ทางการเงินไปสู่คนรอบข้างได้มากกว่า 10,000 คน  ภายใต้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียน   
ในขณะที่เยาวชนคา่ยการเงินอดุมศกึษาเข้าร่วมการประกวดผลกิจกรรมต่อยอดราว  30%  ด้วยติดภารกิจโครงงานและกิจกรรมในภาคเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง รวมถึงการสอบเก็บคะแนนด้วย  อยา่งไรก็ตามเยาวชนคา่ยการเงินอดุมศึกษารุ่น 2 สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการเงินไปสู่คนรอบข้างได้
ราว 1,200 คน  (คา่ยการเงินอดุมศกึษา รุ่น 1 เป็นการจดัประกวดไอเดียในการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน) 

2.2 โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน 

จากการขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์  ผ่านการให้บริการของสาขาทัว่ประเทศ   กลุม่ทิสโก้จึงได้จดักิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ชมุชนใน
ท้องถ่ินต่างจงัหวัดควบคู่ไปด้วย  ในชื่อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” (Smart Savings, Smart Spending)  มุ่งให้ความรู้ทางการเงินเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเองและครอบครัว   หลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงิน  รู้เท่าทนัหนีน้อกระบบ   พร้อมมอบชดุรอบรู้เร่ืองการเงิน ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซึ่งกลุ่มทิสโก้สนับสนนุการจดัพิมพ์  และสมดุบนัทึกบญัชีครัวเรือน ซึ่งจดัท าขึน้ด้วยแนวคิดออมก่อนใช้ แก่ผู้ ร่วมกิจกรรมด้วย  ในปี 
2557 จดักิจกรรมรวม 44 ครัง้ ใน 33 จงัหวดัทัว่ประเทศ  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 7,200 คน 

นอกจากนี ้ กลุม่ทิสโก้ ในฐานะสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ยงัร่วมให้การสนับสนนุกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินของชมรมฯ 
ในโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”  ร่วมกบั สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชนในพระราชปูถัมภ์ฯ  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์  และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  พร้อมสง่วิทยากรอาสาเข้าร่วมอบรมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้างวินยัทางการเงินแก่เยาวชนระดบัอดุมศกึษาใน จ. 
นครปฐม  อีกทัง้ให้การสนับสนนุการจัดท าสื่อรณรงค์ความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ด้วย 

 

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางส่ิงแวดล้อม  สังคม และบรรษัทภิบาล  (ESG) 

3.1 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ปลูกป่าถาวร : กลุม่ทิสโก้ได้จดักิจกรรมปลกูป่าและบ ารุงรักษาต้นไม้ในมาอย่างต่อเน่ืองเกือบทกุปี ตัง้แต่ปี 2534 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้น
จิตส านึกและเปิดโอกาสให้พนกังานได้เข้าร่วม  โดยในปี 2557 นี ้ นับเป็นครัง้ที่ 29  เป็นกิจกรรม “ปลกูต้นไม้...รักษ์ป่าน า้กร่อย”  ร่วมกับโครงการ 
"ลกูพระดาบส สมทุรปราการ ตามพระราชด าริ"  มีพนักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 120 คน  ร่วมกันปลูกกล้าไม้จ านวน 1,500 ต้น  
ประกอบด้วยกล้าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน เช่น ล าแพน ตะบูนขาว สมอทะเล โพธ์ิทะเล โปร่งแดง ฝาดดอกแดง เป็นต้น  คิดเป็นพืน้ที่ราว 2 ไร่  
ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จ.สมทุรปราการ  พร้อมน าคณะพนกังานร่วมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ  ได้แก่ การเกษตร
แบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด าริ  เทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร สมนุไพร การใช้พลงังาน
ทดแทน และอ่ืนๆ   ซึ่งโครงการจัดท าเป็นสถานที่ฝึกอบรม ฝึกปฏิบตัิงาน และศึกษาดงูานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชน
ทัว่ไปด้วย   
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ผลงานปลูกป่า จ านวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น) พืน้ที่  (ไร่) 

ปี 2534 ถึง 2555 348,000 1,100 

ปี 2557 1,500 2 

รวม 349,500 1,102 

 

นอกจากกิจกรรมปลกูป่าและเพาะกล้าแล้ว กลุม่ทิสโก้ยงัให้การสง่เสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  โ ด ย ก า ร
สนับสนุนกิจกรรม United Nations Environment Programme Finance Initiative อยา่งตอ่เน่ือง    สว่นในด้านอาคาร ส านักงาน กลุ่มทิสโก้
ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมภายในอาคารส านกังาน โดยให้ความส าคญัและสง่เสริมการสร้างจิตส านึกแก่ พนักงานในการประหยดัพลงังาน
และทรัพยากร อาทิ ชว่ยกนัปิดไฟดวงที่ไมจ่ าเป็น การปิดคอมพิวเตอร์ตอนพกักลางวนั การวางแผนการ เดินทาง การใช้วสัดุอุปกรณ์ส านักงานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม การประหยดัการใช้กระดาษ และการลดปริมาณขยะ  อีกทัง้กิจกรรม  “แยกกระดาษ...สร้างโอกาสให้น้องเรียน” ซึ่งเป็นการ
รณรงค์ให้พนกังานแยกประเภทกระดาษที่ใช้ เพื่อน าไปขายสร้างรายได้ แล้วน าไปสมทบทนุการศกึษาให้กบัเด็กนกัเรียนที่ขาดแคลนทนุทรัพย์  โดยปีนี ้
มีรายได้สมทบเพิ่มทนุการศกึษาผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ ได้ถึง 90 ทนุ    

ในปี 2557 นี ้ กลุ่มทิสโก้ยังได้เข้าร่วมโครงการ “สาทรโมเดล”  ริเร่ิมโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (World Business 
Council for Sustainable Development – WBCSD)  น าร่องแก้ไขปัญหาการจราจรอยา่งยัง่ยืนบนถนนสาทร  ซึ่งเป็นบริเวณแวดล้อมของธนาคาร
ทิสโก้ ส านักงานใหญ่ เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ของผู้ เก่ียวข้อง  โดยได้ท าการส ารวจความต้องการและเส้นทางการเดินทางของพนักงาน เพื่ อใช้
ทางเลือกในการเดินทางมาท างานแบบจอดแล้วจร (Park & Ride Option)  คือไมน่ ารถยนต์สว่นตวัเข้ามาบริเวณกรุงเทพชัน้ใน  โดยจอดรถส่วนตวั
บริเวณจดุจอดชานเมือง แล้วเดินทางตอ่ด้วยระบบรถไฟฟ้า  เพ่ือร่วมลดปริมาณรถยนต์บนถนนสาทรในชัว่โมงเร่งดว่น    

3.2 สังคม 

รณรงค์บริจาคโลหติทั่วประเทศ : กลุม่ทิสโก้ด าเนินกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตมากวา่ 30 ปี  โดยร่วมกบัสภากาชาดไทยจดักิจกรรม
บริจาคโลหิตอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปีเพ่ือเชิญชวนพนกังาน ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป ร่วมบริจาค  ณ ส านกังานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ  และ
ได้ขยายกิจกรรมไปยงัสาขาตา่งๆ ในสว่นภมิูภาคทัว่ประเทศ  โดยในปี 2557   กลุม่ทิสโก้จดักิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตรายไตรมาส เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั องค์ราชปูถมัภ์สภากาชาดไทย เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา รวม 10 ครัง้ มียอด
บริจาคโลหิตจ านวน 4,169 ยนิูต คิดเป็น 1,624,750 ซีซี  สามารถชว่ยเหลือผู้ ป่วย หรือผู้ ต้องการโลหิตฉกุเฉิน ได้กวา่ 12,000 ราย  รายละเอียดดงันี ้
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ผลการรณรงค์บริจาคโลหติทั่วประเทศ ปี 2553-2557 

ปี จ านวนครัง้ ปริมาณโลหิต 

ยนิูต (Units) ซีซี (cc.) 

2553 12 2,840 1,136,200 

2554 11 2,743 942,050 

2555 16 4,429 1,726,650 

2556 13 4,674 1,739,100 

2557 10 4,169 1,624,750 

 

ทุนรักษาพยาบาลและและทุนประกอบอาชีพ : กลุ่มทิสโก้ได้ก่อตัง้มลูนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลขึน้ เพื่อสืบสานปณิธานในการช่วยเหลือ
สังคม  นอกจากวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศแล้ว  มูลนิธิทิสโก้ฯ ยังมี
วตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุคา่รักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยอนาถาและทพุพลภาพด้วยการบริจาคอวยัวะเทียมและกายอปุกรณ์ต่างๆ   อีกทัง้ให้ความ
ชว่ยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ในการประกอบวิชาชีพ ให้มีโอกาสพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่จ ากัดเชือ้ชาติและศาสนาด้วย   ในปี 
2557  มลูนิธิทิสโก้ฯ  ได้มอบทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ ยากไร้ทัง้ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นทุนรักษาพยาบาล 
จ านวน 282,818 บาท  และทนุประกอบอาชีพจ านวน 145,720 บาท 

อื่นๆ : กลุม่ทิสโก้ให้การสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงัคมอ่ืนๆ  เพ่ือร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาสงัคมในทกุด้าน  ได้แก่   

- สนับสนนุโครงการ “Bright Smiles & Happy Hearts”  โดยมลูนิธิสร้างรอยยิม้ประเทศไทย  เพื่อช่วยเหลือผู้ ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหวอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ตามเป้าหมาย  นอกจากการผ่าตดัแล้วยงัมีการให้ความรู้ การฝึกอบรมในด้านตา่งๆ   

- สนบัสนนุการจดัสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุแก่ประชาชน
โดยทัว่ไป และเป็นแหลง่ฝึกปฏิบตัิภาคคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ด้วย 

- สนบัสนนุ การจดัซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออาคารภมิูสิริมงัคลานสุรณ์  ในโอกาส 100 ปี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองแก่ชุมชน : ในปี  2557 กลุ่มทิสโก้ยงัคงสานต่องานวิจยัสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกจากชมุชน กลุ่มเสื่อ
กก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น   โดยความร่วมมือของคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   ด้วยเล็งเห็นในศกัยภาพและความเป็นไปได้ที่
จะพฒันาไปสูผ่ลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด   จงึได้จัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ์  พร้อมรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ ร่วมชมงานตามกระบวนการวิจยั   สรุปผลดงันี ้  

นอกจากลวดลายการทอที่หลากหลายและทนัสมยัมากขึน้จากการพฒันาสีย้อมและเทคนิคการย้อมแล้ว  ยงัมีผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบโดย
คณาจารย์ นกัศกึษาคณะมณัฑนศิลป์ ศิลปากร  และดีไซเนอร์อิสระ กว่า 100 ชิน้  นับเป็นจดุเร่ิมต้นในการพฒันานวตักรรมในเชิงพาณิชย์   โดย
ผลิตภณัฑ์ที่โดดเดน่  ได้แก่  งานศิลปกรรมกกทอ โดย อ.พฒันา เจริญสขุ  ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้น ามาเป็นหนึ่งใน TISCO Art Collection  ติดตัง้ประดบั
ส านักงาน  ณ ธนาคารทิสโก้ ส านักงานใหญ่  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  และกระเป๋าถือกกทอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจาก
ผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ชมงานนิทรรศการ  ซึง่กลุม่ทิสโก้ได้สัง่ผลิตเป็นของที่ระลกึของบริษัทด้วย    

ในงานนิทรรศการมีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรม
สง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,   สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์และนวตัศิลป์ ศนูย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ , สมาพนัธ์ผลิตภณัฑ์
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ไลฟ์สไตล์ไทย  ตลอดจน  กลุม่ SME นกัออกแบบรุ่นใหม ่ และลกูค้าของกลุม่ทิสโก้  นบัเป็นจดุเร่ิมต้นในการเชื่อมโยงผู้ เก่ียวข้อง เพื่อมองหาโอกาส
ในการพฒันาตลาดตอ่ไป 

ทัง้นี ้ต้องยอมรับวา่ ยงัมีอปุสรรคในด้านการทอและการผลิต  เน่ืองจากชมุชนท าเป็นอาชีพเสริม เป็นการใช้เวลาว่างจากการท านา ซึ่งเป็น
อาชีพหลกั   ในขณะเดียวกนัวตัถดุิบต้นกก ยงัไมมี่การปลกูในเชิงพาณิชย์  จงึท าให้ไมส่ามารถผลิตได้ในปริมาณมากพอ    

ศิลปวัฒนธรรม : กลุม่ทิสโก้ยงัคงให้การสนบัสนนุและสง่เสริมศิลปวฒันธรรม อนัเป็นเคร่ืองจรรโลงจิตใจ และเป็นรากฐานของความเป็น
ชาติ 

- ส่งเสริมผลงานศิลปะไทย  นบัตัง้แตปี่ 2513  เป็นต้นมา  กลุม่ทิสโก้เป็นองค์กรแรกๆ ที่ได้ริเร่ิมให้การสนับสนนุและส่งเสริมศิลปินไทยใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้สะสมผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินไทยมาอย่างต่อเน่ือง ด้วยนโยบายการคดัเลือกงานศิลปะจากคณุภาพ
งานมากกวา่ชื่อเสียงของศิลปิน ปัจจบุนัมีจ านวนกว่า 450 ชิน้งาน เป็นที่ยอมรับกันว่ากลุ่มทิสโก้เป็นแหล่งรวบรวมชิน้งานศิลปะร่วมสมยัที่ส าคญั
แหง่หนึ่งของประเทศไทย มีผลงานในยคุแรกๆ ของศิลปินผู้ซึง่ตอ่มาได้รับการเชิดชเูกียรติให้เป็นศิลปินแหง่ชาติจ านวนมาก ล้วนเป็นผลงานศิลปะที่
ทรงคุณค่า มีความหลากหลาย สะท้อนมมุมอง ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินต่อสังคม และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละช่วงเป รียบเสมือนการ
เดินทางของประวตัิศาสตร์ศิลปะร่วมสมยัของไทย ที่หาดไูด้ยาก รวบรวมจดัแสดงไว้ในเว็บไซต์  www.tiscoart.com  ซึง่เป็นหอศิลปะเสมือนจริงเพื่อ
เผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมยัไทยแก่ผู้สนใจทัว่โลก   

- ท านบุ ารุงศาสนา   กลุม่ทิสโก้ตระหนกัถึงความส าคญัในการสง่เสริมท านบุ ารุงศาสนาให้สามารถด ารงอยู่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเขตภมิูภาคที่มีวดัเป็นศนูย์รวมของชมุชน เพื่อเป็นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนในอีกทางหนึ่ง  โดยในปี 2557 กลุ่มทิส
โก้ได้เป็นเจ้าภาพจดังานท าบุญทอดกฐินสามคัคีร่วมกับชมุชนในภมิูภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ รวม 5 ครัง้ ได้แก่ วดัหนองงเูหลือม จ.ชลบุรี,  วดัพระ
งาม  จ.ตรัง, วดัทรงกศุล จ.พระนครศรีอยธุยา, วดัป่าบ้านตาด จ.อดุรธานี  และวดัโพธิญาณ จ.พิษณโุลก  

3.3 บรรษัทภิบาล 

กลุม่ทิสโก้ยดึมัน่ในมาตรฐานสงูสดุด้านจรรยาบรรณและการก ากับดแูลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องด าเนินควบคู่ไปกับการเป็น
พลเมืองที่ดีของสงัคมและการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มที่เก่ียวข้อง  ด้วยนโยบายและการปฏิบตัิอย่างเต็มที่และเคร่งครัด จึงมีความพร้อมในการ
ขยายผลทัง้ในการเผยแพร่แนวคิด การเปลี่ยนแปลงทศันคติไปสูก่ารปฏิบตัิ  และได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ในปี 
2557 กลุ่มทิสโก้ได้รับ “รางวัลองค์กรโปร่งใส”  จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งการพิจารณาในปีนี ้ 
ป.ป.ช. ได้เชิญชวนหน่วยงานและองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มาร่วมคดักรองตามกระบวนการอยา่งเข้มข้น  จนมาถึงขัน้ตอนสดุท้ายคือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมประเมิน ตรวจสอบองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ให้ได้รับรางวลั  จากหน่วยงานที่ได้รับการเสน อชื่อ
ทัง้หมด 96 ราย  อีกทัง้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  และเป็น 1 ใน 19 บริษัทชัน้
น าที่ได้รับการประเมิน  Anti-corruption Progress Indicator ระดบั 4 (Certified) จาก 5 ระดบั   และกลุ่มทิสโก้ยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
อ่ืนๆ  อาทิ   กิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปช่ัน  ในวนัตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 2557 :  HAND IN HAND...ปฏิรูปการต่อสู้   เพื่อชยัชนะ
อย่างยัง่ยืน"  จดัโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย),  การจดัแสดงบอร์ดนิทรรศการด้านบรรษัทภิบาล และเผยแพร่การด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  ในงาน "กฟผ.องค์การใสสะอาด"  จดัโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)  เป็นต้น   อีกทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลแก่สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นประจ าทกุปี  ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ทกุภาคสว่นของสงัคมตระหนกัและเข้าใจถึงผลกระทบของการคอร์รัปชัน่  น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้กบัสงัคมไทย  
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สรุปกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มทิสโก้ ปี 2557 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 2553 2554 2555 2556 2557 

1. การให้โอกาสทางการศึกษา    

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

 1.2 ทนุพฒันาศกัยภาพครู - - 312,505 767,310 939,805 

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

2. การให้ความรู้ทางการเงนิ      

 

2.1 คา่ยการเงินเยาวชน  

      - มธัยมศกึษาตอนปลาย  

      - อดุมศกึษา 
- 

- 

- 

- 

384,811 

 

3,786,995 

 

3,689,298 

4,901,638 

 2.2 ชมุชน และประชาชนทัว่ไป - - - - 753,475 

3. การสนับสนุนกจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภบิาล (ESG) 

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

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

 3.3 บรรษัทภิบาล -  -  -  389,309  600,408 

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

หมายเหต ุ * กลุม่ทิสโก้สนบัสนนุผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ และมลูนิธิหมอเสมฯ  ในปี 2557 สว่นของทิสโก้บริจาคสมทบ 10.1 ล้านบาท และ 1.08 ล้านบาท ตามล าดบั 

วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการในการน าแนวคิดหรือนโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมไปสู่การปฏิบติั  

ด้านการพิจารณาโครงการและกิจกรรมตา่งๆ  ทัง้ที่เป็นกิจกรรมหลกัตอ่เน่ือง และกิจกรรมอ่ืนๆ  คณะผู้บริหารเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาและอนมุตัิ
งบประมาณคา่ใช้จา่ยโดยมีคณะท างานในแตล่ะกิจกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินงาน และเน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานในการด าเนินกิจกรรมและ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

ปัจจยัหลกัที่ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มทิสโก้สามารถถ่ายทอดแนวคิดและนโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ วฒันธรรมองค์กรที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในแต่ละกิจกรรมจะมีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบและคณะท างานเพื่อก าหนดแผนงาน น าเสนองบประมาณและดูแลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นระยะๆ นอกจากนี ้ยังต้องมีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือที่ดีจากสมาชิกในองค์กร  

กิจกรรมที่ด าเนินการผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอาวโุสของกลุ่มทิสโก้จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อยู่ในคณะกรรมการมลูนิธิทิสโก้ฯ ร่วมกับผู้ ทรงคณุวุฒิอ่ืนๆ อีก 6 คนเพื่อร่วมก าหนดทิศทางและนโยบาย รวมทัง้ดแูลการด าเนินกิจกรรมของ 
มลูนิธิฯ ให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน ผ่านคณะท างานซึง่ปฏิบตัิงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการมลูนิธิฯ จะท าหน้าที่พิจารณาค าขอรับบริจาค
ที่มีผู้แสดงความจ านงยื่นขอมาในแต่ละปี ซึ่งจะพิจารณาปีละครัง้ในช่วงต้นปีการศึกษาและมอบทนุการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี ้
ยงัมีตัวแทนพนักงานในกลุ่มทิสโก้อีกจ านวน 20 คน ท าหน้าที่เป็นคณะท างานมีวาระ 2 ปี ท างานร่วมกับพนักงานของมลูนิธิทิสโก้ฯ  รวมถึง
พนักงานจิตอาสาจ านวนกว่า 300 คน ที่สละเวลามาช่วยเหลือกิจกรรมของมลูนิธิฯ อย่างต่อเน่ืองตลอดปี  ในด้านต่างๆ อาทิ การคัดย่อประวัติ
นกัเรียนที่ขอรับทนุการศกึษา  การจดัพิธีมอบทนุการศกึษาประจ าปี ร่วมเดินทางติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทนุ ช่วยเผยแพร่กิจกรรมและจัด
กิจกรรมการกศุลระดมเงินบริจาคสมทบทนุมลูนิธิฯ เป็นต้น   
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วิธีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการเพื่อการติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแนวคิดหรือนโยบายของ
คณะกรรมการ  

เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมหลักซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองระยะยาว และด าเนินการผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการมลูนิธิฯ และ
คณะท างานเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ บริหารด ารงต าแหน่งกรรมการอยู่ในคณะกรรมการมลูนิธิฯ คณะกรรมการจะ
รับทราบรายงานการด าเนินกิจกรรมของมลูนิธิฯ และกิจกรรมเพ่ือสงัคมอ่ืนๆ ของกลุม่ทิสโก้ในที่ประชมุกรรมการเป็นประจ าทกุปี  

นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัท ารายงานพิเศษความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นประจ าทกุปี เพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลงานด้านกิจกรรมเพื่อ
สงัคมที่กลุม่ทิสโก้มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน นอกเหนือจากเนือ้หาทัว่ไปของรายการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมที่กลุ่มทิสโก้ได้จดั ท าและ
บรรจไุว้ในรายงานประจ าปี 

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน  

กลุม่ทิสโก้ออกแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดการปฏิบตัิงานที่เก่ี ยวข้อง
ให้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านการทจุริต (Anti-Corruption Policy) และให้มีผลบงัคบัใช้กับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนใน
กลุม่ทิสโก้ โดยแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องเก่ียวกบัคอร์รัปชัน่ของกลุม่ทิสโก้ ได้รวบรวมแนวปฏิบตัิในเร่ืองที่อาจจะถกูใช้เป็น
ชอ่งทางในการทจุริตคอร์รัปชัน่, ชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั การสื่อสารและการอบรม การเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก  การรายงานผลต่อ
ผู้บริหารระดบัสงู และการตรวจสอบและการให้ความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ ผู้บริหารและพนกังานในทุกระดบัชัน้จะ
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมส าหรับแตล่ะสถานการณ์   

โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทยใน 
“การประชมุระดบัชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตภาคเอกชนไทย” ซึ่งจดัโดยสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้างตา่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมกนัสง่เสริมให้
เกิดการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) นีเ้ป็นโครงการระดบัชาติที่
ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล และ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และ Center for International 
Private Enterprise (CIPE) และได้มีการพฒันาแนวปฏิบตัิให้เหมาะสมอยา่งตอ่เน่ือง 

การด าเนินการการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ที่กลุม่ทิสโก้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

1. ก าหนดให้ความซื่อสตัย์ มีคณุธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลกั (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทกุคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบตัิตนอย่างซื่อสัตย์สจุริต ยึดมัน่ในมาตรฐานสงูสดุของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ลกูค้า พร้อมทัง้ปลกูฝังคา่นิยมนีใ้ห้แก่พนกังานตัง้แตว่นัแรกที่เข้าท างานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังาน 

2. จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต (Corruption Risk) เป็นประจ าพร้อมกบัการประเมินความเสี่ยงประจ าปี  

3. บริษัทมีการก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิงาน เร่ือง ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยมี
การทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ าทกุปี พร้อมทัง้ก าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด
ส าหรับพนกังานที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 

4. จดัให้มีการอบรมและการสื่อสารให้พนกังานรับทราบความเสี่ยงและแนวปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนัได้อบรมพนกังานใหมไ่ปแล้ว
จ านวน 12 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมประมาณ 500 คน รวมทัง้บรรจเุป็นเนือ้หาในการประเมินผลประจ าปีของพนกังาน (Competency 
KPI) ส าหรับหนกังานประจ าทกุคนต้องเข้าท าการทดสอบและต้องสอบให้ได้มากกวา่ 90% ขึน้ไป 

5. จดัให้มีชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยมีชอ่งทางรับเร่ืองจากบคุคลภายนอกและพนกังาน
ภายใน โดยเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนจะถกูน าไปสืบหาข้อเท็จจริง และข้อมลูผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 



 
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

 10-18  

6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู จะร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์การตอ่ต้านผ่านการร่วมกิจกรรมกบัองค์กร สมาคม หรือ กลุ่ม
ความร่วมมืออ่ืนที่ต่อต้านการทจุริต เช่น การประชมุระดบัชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ใน
การตอ่ต้านการทจุริตภาคเอกชนไทย ครัง้ที่ 5 ในวนัที่ 6 กนัยายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เป็นต้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อยา่งเป็นทางการของบริษัทในสว่นการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้
รับทราบนโยบายการตอ่ต้านทจุริตของบริษัทอยา่งทัว่ถึง (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านการทจุริตของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html) 

ในปี 2557 นี ้กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลัทีแ่สดงให้เห็นวา่ ได้มีการน านโยบายและแนวปฏบิัติในการตอ่ต้านทตุริตคอร์รัปชัน่ มาปฏิบตัิใช้จริง
ในองค์กรได้อยา่งประสบผลส าเร็จ ซึง่รางวลัที่ส าคญัที่ได้รับในปีนี ้ได้แก่ 

- รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจ าปี ปี 2556 (NACC Integrity Award 2013) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ซึง่เป็นรางวลัเกียรติยศแหง่คณุธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์สจุริต ซึง่กลุม่ทิสโก้ ได้รับตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 2 โดย
เป็น 1 ใน 4 องค์กร และ เป็นสถาบนัการเงินเพียงแหง่เดียวที่ได้รับรางวลัเกียรติยศนี  ้

- การประกาศรายช่ือเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  โดยผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมฯ โดยกลุม่ทิสโก้ได้รับการรับรองให้เป็น 1 ในสถาบนัการเงินกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองว่า มีแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในระดบัประเทศ  

10.6 การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ได้รับในปี 2557  

   กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน อนัเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในการด าเนินนโยบายและผล
การด าเนินงานที่โดดเดน่ในสาขาธุรกิจตา่งๆ โดยรางวลัที่ได้รับในปี 2557 มีดงันี ้

รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) 

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ครัง้ที่ 4 ประจ าปี 2556 จดัโดย
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) อนัเป็นรางวลัเกียรติยศแหง่คณุธรรม จริยธรรม และความซื่อสตัย์สจุริต ที่มอบให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส โดย มีเกณฑ์พิจารณาทัง้สิน้ 7 หมวด คือ ความรับผิดชอบ 
การเคารพตอ่หลกันิติธรรม การเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน ความโปร่งใส การปฏิบตัิอยา่งมีจริยธรรม การเคารพตอ่ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 
และการเคารพตอ่การปฏิบตัิตามแนวทางสากล 

รางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ ด้านบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม  2557 (Top Corporate 
Governance Report Awards 2014) 

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รับรางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้าน บริษัทจดทะเบียนด้าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม 2557 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2014 ซึ่ง
จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่
รักษาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน โดยใช้ข้อมลูที่บริษัทจด
ทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ รวมทัง้หนังสือนัดประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards 
2014 – Retail Investors)  

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบ ริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล 2557 หรือ 
Outstanding Securities Company Awards 2014 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2014 ซึ่งจดัขึน้โดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัที่มอบให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ที่มีผลการด าเนินงาน
ดีเดน่ และมีคณุภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่มีคณุภาพและครอบคลมุหลกัทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมลูใน

http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html
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เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจากผลงานส าคญัด้านตา่งๆ รวมถึงส ารวจความคิดเห็นของลกูค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบตัิ
ที่ดีตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ 

 บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน (Outstanding Securities Company Awards 2014                  
–  Institutional Investors)  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด รับรางวลั บริษัทหลกัทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทนุสถาบนั หรือOutstanding Securities 
Company Awards 2014 - Institutional Investors จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2014 ซึ่งจดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวลัดงักลา่วเป็นรางวลัที่มอบให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ที่มีผลการด าเนินงานดีเดน่ และมีคณุภาพบริการที่ดี
และผลงานการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่มีคณุภาพและครอบคลมุหลกัทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมลูในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจาก
ผลงานส าคญัด้านตา่งๆ รวมถึงส ารวจความคิดเห็นของลกูค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบตัิที่ดีตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ 

 รางวัลศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น  ประจ าปี 2557 

 ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัลรางวัลศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ บริโภคดีเด่น  ประจ าปี 2557 จากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) รางวลัดงักล่าวมีเป้าหมายการด าเนินโครงการ คือ การ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจด้านศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในกา ร
แข่งขนั รวมทัง้จะได้รับการยกยอ่ง เชิดชเูกียรติ และสามารถใช้ใบประกาศเกียรติคณุที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
เป็นใบเบิกทางด้านการตลาด รวมทัง้สามารถสร้างภาพลกัษณ์และความรู้สกึที่ดีด้านคณุภาพในการให้บริการ และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
ธนาคารทิสโก้ได้ตระหนักถึงและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อ
สนบัสนนุให้ธนาคารทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน โดยเร่ิมต้นตัง้แต่การ
สร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการที่มีการถ่วงดลุ 
การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานกลางที่ส าคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้ธนาคารทิสโก้มีการน าไปปฏิบตัิใช้ภายใต้มาตรฐาน
และระบบการควบคมุที่เป็นแนวปฏิบตัิเดียวกัน รวมถึงมีการจดัท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนดช่องทาง
และกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม 

 การก ากบัดแูลระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 
การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของ

คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและควบคมุแบบรวมศนูย์อยู่
ที่บริษัทใหญ่และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่มของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีโครงสร้างส าคญัดงันี ้
 

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในทัง้หมดของธนาคารทิสโก้โดยมีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้ก ากับดแูลการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคมุตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย  ส าหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดแูลความเสี่ยงและควบคมุการปฏิบตัิงานที่เก่ี ยวข้อง
แบบรวมศนูย์ โดยแบง่ออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส าหรับธนาคารซึง่เป็นบริษัทยอ่ยภายในกลุม่ทิสโก้ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ก ากับดแูลการบริหารจดัการความ
เสี่ยงในสว่นที่เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบง่ออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและ
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา  เป็นต้น ทัง้นีแ้นวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคมุของธนาคารทิสโก้จกัมีการด าเนินการ
ภายใต้แนวนโยบายส าหรับการควบคมุภายใน นโยบายการก ากับดแูลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิงา น
กลางที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่ 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายในซึง่ก าหนดและก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจกัมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในที่มีการจดัท าโดยฝ่ายจดัการของทางบริษัทเป็นประจ าทกุปีก่อนน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ในส่วนของการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจกัมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดแูลความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ รวมถึงก ากับดูแลและก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก ากบักฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ เพื่อประเมินความถกูต้องตามควรของรายงานสถานะทางการ
เงินของบริษัท ความโปร่งใสของการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในของทกุการปฏิบตัิงาน และ
การด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการปฏิบตัิงานที่เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบงัคบัใช้จากทางการ  ส าหรับบริษัท
ยอ่ยอ่ืนที่มีความส าคญัและอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลจะก าหนดให้มีการจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงาน
ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในของแตล่ะบริษัท โดยในสว่นของกลุม่ทิสโก้นัน้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถกูแต่งตั ง้โดยบริษัท 
โดยมีการปฏิบตัิอย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของธนาคารและประเมินความถกูต้องและโปร่งใสของ
การรายงานสถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบังคบัใช้จากทางการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส าหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริษัทอ่ืน ๆ 
ก าหนดให้มีการรายงานมาที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 
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สรุปภาพรวมระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทัง้ในระดบัภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดบั

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถ
ปฏิบตัิตามกฎหมายได้อยา่งเหมาะสม ซึง่ภาพรวมของระบบการควบคมุภายทัง้ 5 องค์ประกอบที่ส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) สภาพแวดล้อมในการควบคมุภายใน   
ธนาคารทิสโก้ได้จดัให้มีสภาพแวดล้อมที่สง่เสริมการควบคมุภายใน เร่ิมตัง้แต่การก าหนดให้ความซื่อสตัย์และมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน , การจัดให้มี
โครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดลุและการก าหนดอ านาจในการสัง่การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลกัษณะ
งานเพ่ือให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ ในสว่นของการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการบริษัทจกัท าหน้าที่ในการก ากับดแูล
การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคมุและบริหารความเสี่ยง ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลจักท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้ บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบตัิงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
ตามสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้นัน้ มีการก าหนดระดบัชัน้ของแนวการป้องกันและควบคมุความ
เสี่ยงเป็นสามระดับ แนวการป้องกันในระดับชัน้ที่หนึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงชัน้ผู้ บริหารในการก าหนด
มาตรการในการควบคมุที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด  
แนวการป้องกันในระดับชัน้ที่สองด าเนินการโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยท าหน้าที่ในการก าหนดแนวนโยบายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ในส่วนของแนวการป้องกันชัน้ที่สามรั บผิดชอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการความเสี่ยงและระบบการควบคมุ 

2) การประเมินความเสีย่ง 
ธนาคารทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตัง้และมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท านโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
ความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมทัง้การก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคุมความเสี่ยง นอกจากนีค้ณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท าการประเมินและวดัระดบัความเสี่ยงที่ส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการจดัหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ และความเสี่ยงด้านการทจุริต การจดัการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการ
ก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความ
เสี่ยงให้กบัผู้บริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอยา่งสม ่าเสมอ   

3) การควบคมุการปฎิบติังาน 
ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคมุแบบรวมศนูย์เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบตัิงานภายใต้ระบบ

การควบคมุที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคมุหลกัที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดระบบการควบคมุจกัมีการ

ก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบตัิงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ มีการก าหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามและ

ควบคมุและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุเพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม การให้ความส าคญั

กบัการก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตามแนวนโยบายและแนวทางการควบคมุหลกัของบริษัท การติดตามและ

ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  

นอกจากนี ้ในการพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมใดๆที่เก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบับริษัท บริษัทมีการก าหนดแนวนโยบายให้มีการค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) ตาม
หลกับรรษัทภิบาลและนโยบายการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล 
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ธนาคารทิสโก้มีการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการบริหารจดังานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนนุให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทได้มีการน า
เทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบตัิงานอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมลูส าคัญต่างๆ นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดช่องทางและ
กระบวนการในการสื่อสารข้อมลูภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ าเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมลูไปยงัผู้ที่เก่ียวข้อง
ทัง้ภายในและภายนอกได้อยา่งถกูต้องครบถ้วนและทนัเวลา 

5) ระบบการติดตามผล 
ธนาคารทิสโก้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกเหนือจากการก ากับดูแลโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงแล้ว ธนาคารทิสโก้ยังจดัให้มีช่องทางการ
รายงานและสื่อสารข้อมลูข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที รวมถึงการก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานก ากับที่ท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลตามแผนงานที่ก าหนด ผลการก ากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการ
ก าหนดให้รายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ 

 
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2558  โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทัง้     
3 ทา่น เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทดงักล่าวครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ   โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน
และบคุลากรอยา่งเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบการปฏิบตัิงานที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้มีกระบวนการติดตามควบคมุดแูลการ
ด าเนินงานของบริษัทยอ่ยให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีและมีมาตรการในการป้องกันการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม 

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบ 
       บัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทในปี 2557 แตอ่ยา่งใด 

11.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

       เพ่ือให้เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของกลุม่ทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ได้ใช้บริการงานตรวจสอบภายในและงานก ากับจากบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่แตง่ตัง้หวัหน้าฝ่าย ดงันี ้

 (1) หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

ธนาคารทิสโก้ได้มอบหมายให้ คณุจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายผู้ ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 (2) หวัหน้าฝ่ายก ากบั (Compliance Department)  
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ธนาคารทิสโก้มอบหมายให้คุณสกรรัตน์ มานุวงศ์ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายก ากับ-ธุรกิจธนาคาร (Compliance-Banking 
Business Department) เพ่ือท าหน้าที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดแูลการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้  
ทัง้นี ้ฝ่ายก ากับอยู่ภายใต้สายบงัคบับญัชาของส านักก ากับดแูลกิจการ (Governance Office)  ซึ่งบริษัทใหญ่มอบหมายให้คณุไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 
ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าส านกัก ากบักิจการ โดยมีคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั  

ในปี 2557 ธนาคารทิสโก้มีรายการทางธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนนุการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไป
ตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้
เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.34 

12.1 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ธนาคารจะพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการท ารายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก 
ผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุัติรายการดังกล่าว ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพื่อความ
โปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ธนาคารได้ให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Governance) และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัให้มีนโยบายการท ารายการระหว่าง
บุคคล/หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบงัคบัใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทัง้หมด กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบาย
สนับสนนุการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดงักล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของกลุม่ทิสโก้  
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย
รายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้า งต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย
รายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 6 และ                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของธนาคาร  
  

                                                           ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                           

(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์
เงินสด 1,179,613              1,130,135               1,045,647               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 36,852,663           52,777,951             31,370,138             
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ -                          28,220                     41,863                     
เงินลงทนุสทุธิ 13,308,949           10,029,363             4,912,832               
เงินลงทนุในบริษัทย่อยสทุธิ -                          -                           43,956                     
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ
   เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 279,989,638         307,220,484          261,696,683          
   ดอกเบีย้ค้างรับ 527,506                 493,055                  322,266                  
   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 280,517,144         307,713,539          262,018,949          
   หกั: รายได้รอตดับญัชี (21,947,954)          (26,394,058)           (23,030,237)           
   หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6,380,337)            (5,774,792)              (4,687,644)              
   หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ -                          -                           (3)                              
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 252,188,853         275,544,689          234,301,065          
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 117,967                 114,923                  266,241                  
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 16,067                   16,067                     63,139                     
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 751,427                 742,371                  392,541                  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 223,601                 39,821                     64,638                     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 26,142                   -                           -                           
สินทรัพย์อ่ืน 1,220,460              1,606,168               2,621,881               

รวมสินทรัพย์ 305,885,742      342,029,708       275,123,941       

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่3 หวัข้อที ่13 ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

 13-3 

(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น
เงินรับฝาก 206,391,307         265,547,495          220,633,709          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 10,352,384           12,283,394             9,943,228               
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 399,916                 344,864                  652,310                  
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 40,729                   310,945                  -                           
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืม 57,736,819           36,955,619             21,565,619             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 176,786                 144,553                  131,686                  
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี -                          119,720                  45,690                     
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 1,088,888              1,627,704               1,726,436               
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 421,170                 302,283                  257,464                  
เงินปันผลค้างจา่ย 1,105,881              655,337                  1,237,859               
หนีส้ินอ่ืน 4,168,098              4,165,434               3,726,262               

รวมหนีสิ้น 281,881,978      322,457,348       259,920,263       

ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบยีน
 หุ้นบริุมสทิธิ 104 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 1                              1                               3,720,479               
 หุ้นสามญั 921,567,588 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท

 (31 ธันวาคม 2556: 819,171,178 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 9,215,676              8,191,712               7,281,521               
9,215,677              8,191,713               11,002,000             

ทนุที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว
หุ้นบริุมสทิธิ 104 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 1                              1                               1                               
หุ้นสามญั 921,567,588 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท

(31 ธันวาคม 2556: 819,171,178 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 9,215,676              8,191,712               7,281,521               
9,215,677              8,191,713               7,281,522               

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,543,024              1,120,738               130,451                  
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 246,994                 244,503                  3,383                       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 984,000                 984,000                  984,000                  
   ยังไมไ่ด้จดัสรร 11,014,069           9,031,406               6,804,322               

รวมส่วนของเจ้าของ 24,003,764        19,572,360         15,203,678         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 305,885,742      342,029,708       275,123,941       

 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 
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(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

รายได้ดอกเบีย้ 17,943,555             17,919,291              14,205,581              

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (9,083,757)              (9,884,932)               (7,871,743)               

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 8,859,798           8,034,359            6,333,838            

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 3,067,805               3,294,413                2,495,539                

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (64,447)                   (77,481)                    (73,367)                    

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,003,358           3,216,932            2,422,172            

ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 23,590                     16,963                      146,047                   

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 141,505                  38,592                      117,933                   

คา่ปรับที่เก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 320,622                  263,861                   233,855                   

รายได้คา่ส่งเสริมการขายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเชา่ซือ้ 268,333                  736,858                   1,259,511                

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 120,205                  108,578                   132,653                   

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 12,737,411         12,416,143          10,646,009          

คา่ใช้จา่ยส่งเสริมการขายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเชา่ซือ้ 274,765                  900,370                   1,422,668                

รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 12,462,646         11,515,773          9,223,341            

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน 1,870,596               1,684,416                1,710,317                

คา่ตอบแทนกรรมการ -                           160                           480                           

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ 786,721                  764,242                   719,937                   

คา่ภาษีอากร 214,748                  205,117                   161,287                   

คา่ใช้จา่ยการบริหารงานสนบัสนนุ 1,098,314               1,102,927                1,029,720                

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 647,767                  523,190                   491,518                   

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 4,618,146           4,280,052            4,113,259            

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 3,978,149               3,641,626                1,564,282                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 3,866,351           3,594,095            3,545,800            

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 768,046                  716,894                   788,777                   

ก าไรส าหรับปี 3,098,305           2,877,201            2,757,023            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 33,585                     2,937                        (507)                          

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (15,672)                   6,526                        (20,655)                    

ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ (27,000)                   298,463                   -                                 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด -                                -                                 (128,277)                  

ผลกระทบภาษีเงินได้ 1,817                       (61,585)                    29,888                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (7,270)                246,341              (119,551)             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 3,091,035           3,123,542            2,637,472            

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.53                   3.68                    3.79                    

                ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่
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(หนว่ย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,866,351               3,594,095               3,545,800               

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จา่ย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 101,409                   138,040                   160,042                   

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 5,144,630               4,477,408               2,364,545               

คา่เผ่ือขาดทนุจากมลูคา่ที่ลดลงของเงินลงทนุ (โอนกลบั) (1,197)                      (5,467)                      (63,835)                    

คา่เผ่ือขาดทนุจากมลูคา่ที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย  (โอนกลบั) (67)                            (17)                            (315)                         

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (140,637)                 (36,200)                    (51,248)                    

ขาดทนุ (ก าไร) ที่ยังไมเ่กิดขึน้จริงจากเงินลงทนุเพ่ือค้าและปริวรรต

เงินตราตา่งประเทศ และตราสารอนพุนัธ์เพ่ือค้า 21,501                     6,253                       (29,340)                    

ก าไรจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,235)                      (2,227)                      (4,786)                      

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 1,310                       -                                -                                

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 5,283                       -                                -                                

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                                (7,445)                      -                                

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (21,774)                    (4,789)                      (48,353)                    

ก าไรจากการป้องกันความเสี่ยง -                                -                                (100,761)                 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 28,690                     32,833                     29,024                     

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (2,290)                      12,269                     (25,456)                    

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพ่ิมขึน้ 59,430                     69,786                     557,526                   

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (8,859,798)              (8,034,359)              (6,333,838)              

รายได้รับเงินปันผล (75,295)                    (74,956)                    (54,832)                    

เงินสดรับดอกเบีย้ 18,031,873             17,779,727             14,041,695             

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (8,338,425)              (8,729,185)              (6,807,295)              

เงินสดรับเงินปันผล 75,295                     74,956                     54,832                     

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (793,202)                 (312,640)                 (351,195)                 
     ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน            9,100,852            8,978,082            6,882,210

                                                           ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                         

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่
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(หนว่ย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

     สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 15,920,288             (21,404,812)            (1,546,724)              

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 14,873,919             (48,094,018)            (62,633,996)            

ทรัพย์สินรอการขาย 2,763,801               2,590,686               1,560,219               
สินทรัพย์อ่ืน 418,789                   866,855                   (888,506)                 

     หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก (59,156,187)            44,913,786             182,573,823           

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,931,010)              2,340,166               (914,753)                 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 55,052                     (307,446)                 204,261                   

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 22,381,200             15,500,700             (118,824,948)         

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (12,130)                    (13,440)                    (1,760)                      

หนีส้ินอ่ืน (1,126,210)              (700,664)                 (211,094)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,288,364           4,669,895           6,198,732           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (29,143,252)            (17,255,481)            (6,127,403)              

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 26,039,056             12,186,955             3,927,604               

     เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ (119,719)                 (106,343)                 (57,581)                    

     เงินสดจา่ยจากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (208,119)                 (5,091)                      (8,249)                      

     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 2,235                       2,235                       6,159                       

     เงินสดรับจากการคืนทนุของบริษัทย่อย -                                40,400                     -                                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,429,799)          (5,137,325)          (2,259,470)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืมระยะยาว -                                -                                (3,639,200)              

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว 2,400,000               1,243,000               1,243,000               

เงินสดจา่ยช าระคืนหุ้นกู้ และตราสารหนีร้ะยะยาว (4,000,000)              (1,353,700)              (1,000,000)              

เงินปันผลจา่ย (655,337)                 (1,237,859)              (400,484)                 

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ 2,446,250               1,900,477               -                                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 190,913              551,918              (3,796,684)          

เงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 49,478                84,488                142,578              

เงินสด ณ วันต้นปี 1,130,135               1,045,647               903,069                   

เงนิสด ณ วันปลายปี 1,179,613           1,130,135           1,045,647           

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการที่มิใชเ่งินสด

การปรับมลูคา่สินทรัพย์ให้เป็นราคาที่ตีใหม่ -                                298,463                   -                            

                                                           ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                       

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 56.7 53.3 52.8
อตัราก าไรสทุธิ (%) 35.1 32.5 30.1
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.2 16.5 19.0
อตัราดอกเบีย้รับ (%) 5.5 5.8 5.8
อตัราดอกเบีย้จา่ย (%) 3.1 3.5 3.5
สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ (%) 2.4 2.3 2.3
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 1.4 0.7 7.0

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสนิทรัพย์ (%) 2.7 2.6 2.6
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.0 0.9 1.1
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.0 0.0 0.0

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 11.7 16.5 17.1
อตัราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยมืและเงินฝาก (%) 97.5 92.7 98.3
อตัราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (%) 125.0 105.8 108.2
อตัราสว่นเงินฝากต่อหนีส้นิรวม (%) 73.2 82.4 84.9
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล (%) 35.7 22.8 44.9

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)

อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 2.5 2.1 2.0
อตัราสว่นหนีส้ญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 1.8 1.2 0.7
อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือที่หยดุรับรู้รายได้1 ต่อสนิเช่ือรวม (%) 2.8 1.9 1.4
อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อหนีท้ี่ไม่กอ่ให้เกิดรายได้ (%) 108.1 135.6 169.0
อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับต่อสนิเช่ือรวม (%) 0.2 0.2 0.1

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratios)
อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เสีย่ง (ค านวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 16.80 13.37 12.79
1ตามค านิยามของ ธปท.

ปี 2555ปี 2556ปี 2557
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บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของธนาคารทิสโก้ในปี 2557 เทียบกับปี 
2556  

ภาวะตลาดเงนิตลาดทุน 

 ในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศประมาณการว่าจะมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 0.7 ชะลอตวัลงเม่ือเทียบกับอตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2556 ที่ร้อยละ 2.9 จากการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนที่อ่อนตวัอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากแรง
กดดันของหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับผลกระทบของปัญหาความไม่สงบทางการเมืองใน ช่วงต้นปี ขณะที่การเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้าท าให้ยังไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ภาคการส่งออกยังอ่อนตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ตวัอยา่งเปราะบาง 
 ด้านตลาดเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทยปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1 วนั) จ านวน 1 ครัง้จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.00 ใน
เดือนมีนาคม เพ่ือกระตุ้นการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ สว่นอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ปรับตวั
ลดลงจากร้อยละ 1.76 ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 1.30 ณ สิน้ปี 2557 ขณะที่อตัราดอกเบี ย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 4 แหง่ลดลงจากร้อยละ 6.84  ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 6.75 ณ สิน้ปี 2557   
 ภาวะตลาดทนุในปี 2557 ปรับตวัดีขึน้ตามความเชื่อมัน่ของตลาดที่ฟืน้คืน ภายหลงัสถานการณ์การเมืองมีแนวโน้มคลี่คลาย แม้แรงกด
จากปัจจยัภายในและภายนอกจะสร้างความผนัผวนอยา่งมากตอ่ตลาดทนุตลอดปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปิดที่ระดบั 1 ,497.67 จดุ 
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 ที่ 1,298.71 จดุ โดยมีมลูคา่การซือ้ขายเฉลี่ยตอ่วนัเทา่กบั 41,605 ล้านบาท ลดลงจาก 48,267 ล้านบาทในปี 2556 

   

เหตุการณ์ส าคัญ 

ตามแผนการบริหารเงินทนุของกลุม่ทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (‚ธนาคาร‛) บริษัทแกนของกลุม่ทิสโก้ ซึ่งบริษัททิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99  ได้ด าเนินการเพิ่มทนุตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
สนับสนนุการขยายธุรกิจในอนาคต ธนาคารได้ออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  (Right Offering) ในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามญั
และหุ้นบริุมสิทธิ) ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท คิดเป็นยอดเงินจากการเพิ่มทนุจ านวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้
ทนุช าระแล้วของธนาคารเพิ่มขึน้เป็น 9,215,676,920 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 921,567,692 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น โดยมีมลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท  

 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในปี 2557 จ านวน 3,098.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 221.10 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกบัปี 2556 (ร้อยละ 7.7) เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบีย้สทุธิที่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.3 โดยมีสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ของเงินให้สินเชื่ออยู่ที่
ร้อยละ 3.2 ซึง่เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับปี 2556 จากต้นทนุเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกั1 
อยูท่ี่ 3,502.20 ล้านบาท ซึง่อยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2556 แม้วา่เงินให้สินเช่ือจะออ่นตวั บริษัทมีก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (Basic earnings per share) 
ส าหรับปี 2557 เท่ากับ 3.53 บาท เทียบกับก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานจ านวน 3.68 บาทในปี 2556 ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยส าหรับปี 
2557 เทา่กบัร้อยละ 14.2 เทียบกบัปี 2556 ที่ร้อยละ 16.5 

ส าหรับผลประกอบการของไตรมาส 4 ปี 2557 ธนาคารมีผลก าไรสทุธิจ านวน 831.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30.12 ล้านบาท (ร้อยละ 3.8) 
จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตวัลดลงของการตัง้ส ารองหนีส้ญู ที่ร้อยละ 25.1 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ขณะที่รายได้ที่มิใช่
ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับไตรมาส 4 ปี 
2557 เทา่กบั 0.90 บาทตอ่หุ้น เทียบกบั 0.87 บาทตอ่หุ้น ณ ไตรมาส 3 ปี 2557 

                                                                        
1 รายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกั สทุธิคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
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(1) โครงสร้างรายได้ของธนาคาร 

โครงสร้างรายได้ของธนาคารส าหรับปี 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของธนาคารทิสโก้ ส าหรับปี 2556 และ 2557 

ประเภทของรายได้ 

ปี 2556  ปี 2557  เปล่ียนแปลง  

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น YoY 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
รายได้ดอกเบีย้      
เงินให้สนิเช่ือ  5,797.99  50.3              6,062.73  48.6  4.6 
รายการระหว่างธนาคาร  910.45  7.9                 587.36  4.7  (35.5) 
เงินให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน  10,995.50  95.5            10,888.71  87.4  (1.0) 
เงินลงทนุ  215.36  1.9                 404.75  3.2  87.9 
รวมรายได้ดอกเบ้ีย  17,919.29  155.6          17,943.56  144.0  0.1 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (9,884.93) (85.8) (9,083.76) (72.9) (8.1) 

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  8,034.36  69.8            8,859.80  71.1  10.3 
รายได้คา่ธรรมเนียม      
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  3,294.41  28.6              3,067.81  24.6  (6.9) 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (77.48) (0.7) (64.45) (0.5) (16.8) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  3,216.93  27.9            3,003.36  24.1  (6.6) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ และธุรกรรมเพ่ือค้าและ 

 ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 55.55  0.5  165.09  1.3  197.2 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  1,109.30  9.6                 709.16  5.7  (36.1) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน  12,416.14  107.8          12,737.41  102.2  2.6 
คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ     (900.37) (7.8) (274.76) (2.2) (69.5) 
รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ  11,515.77  100.0          12,462.65  100.0  8.2 
คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน (4,280.05)  (4,618.15)   
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (3,641.63)  (3,978.15)   

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  3,594.09             3,866.35   7.6 
ภาษีเงินได้ (716.89)  (768.05)   
ก าไรสุทธิ  2,877.20             3,098.30   7.7 

(2) รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ในปี 2557 ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจ านวน 8,859.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 825.44 ล้านบาท (ร้อยละ 10.3) จากปีก่อนหน้า 
โดยมีรายได้ดอกเบีย้จ านวน 17,943.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.26 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1) ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้มีจ านวน 9,083.76 ล้านบาท 
ลดลง 801.18 ล้านบาท (ร้อยละ 8.1) จากต้นทนุเงินฝากที่ลดลง สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตัง้แตช่ว่งต้นปี 2557 และการบริหารจดัการต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ ณ สิน้ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6.3 ลดลงจาก
ร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ต้นทนุเงินทนุปรับตวัลดลงจากร้อยละ 3.5 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.1 จากต้นทนุดอกเบีย้เงินฝากที่ลดลง  

 ส าหรับรายได้ดอกเบีย้สทุธิหลงัหกัหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าของปี 2557 มีจ านวน 4,881.65 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 488.92 ล้านบาท (ร้อยละ 11.1) จากปีก่อนหน้า โดยมีคา่ใช้จา่ยหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่จ านวน 3,978.15 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 336.52 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2556 จากคา่ใช้จา่ยที่เพ่ิมขึน้เน่ืองจากผลขาดทนุจากการขายรถยดึในตลาดรถมือสอง 

ตารางที ่2:  สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 

  ปี 2556 
(ร้อยละ) 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สนิเช่ือ (Yield on loans) 6.5 6.3 
อตัราดอกเบีย้จ่าย (Cost of Fund) 3.5 3.1 

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Loan Spread) 3.0 3.2 
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(3) รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 

ธนาคารมีรายได้ที่ที่มิใช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลักจ านวน 3,502.20 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า โดยที่รายได้
คา่ธรรมเนียมของธนาคารลดลงตามธุรกิจสินเช่ือที่ออ่นตวัลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 ขณะที่ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 266.7 จากการขาย
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 

(4) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  

ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 4,618.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 338.10 ล้านบาท (ร้อยละ 7.9) จากปี 2556 ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บหนีแ้ละค่าใช้จา่ยที่เพ่ิมขึน้ตามการขยายธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถควบคมุต้นทนุในการ
ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จงึสง่ผลให้อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้รวมอยูใ่นระดบัต ่าที่ร้อยละ 37.1 ซึง่อยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2556   

(5) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

 ธนาคารมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปี 2557 จ านวน 768.05 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษี ร้อยละ 19.9 อยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2556  

14.2 ฐานะการเงนิ  

(1) สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 305,885.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.6 จากปี 2556 สาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของเงินให้สินเชื่อจาก 280,826.43 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 258,041.68 ล้านบาท (ร้อยละ 8.1) ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
ลดลงของสินเชื่อรายย่อย นอกจากนี ้รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจาก 52,777.95  ล้านบาทในปีก่อนหน้า เป็น 36,852.66 ล้าน
บาท (ร้อยละ 30.2) ตามการปรับฐานเงินทนุให้เหมาะสมกบัการเติบโตของสินเช่ือ  

ตารางที่ 3: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

เงินสด 1,130.14  0.3  1,179.61  0.4  4.4 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 52,777.95  15.4  36,852.66  12.0  (30.2) 
สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 28.22  0.0  -  -  (100.0) 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 9,691.31  2.8  12,970.60 

 
  

4.2  33.8 
เงินลงทนุในตราสารทนุ 338.06  0.1  338.35  0.1  0.1 
สนิเช่ือธุรกิจ 51,121.63  14.9  53,083.22  17.4  3.8 
สนิเช่ือรายย่อย 192,827.01  56.4  176,752.02  57.8  (8.3) 
สนิเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 32,034.44  9.4  23,389.51  7.6  (27.0) 
สนิเช่ืออ่ืน 4,843.35  1.4  4,816.94  1.6  (0.5) 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (5,774.79) (1.7) (6,380.34) (2.1) 10.5 
สนิทรัพย์อ่ืน 3,012.41  0.9  2,883.17  0.9  (4.3) 
รวมของธนาคาร 342,029.71  100.0  305,885.74  100.0  (10.6) 

 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 13,308.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,279.58 ล้านบาท (ร้อยละ 32.7) 
เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2556 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 

 เงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 

เงินให้สินเช่ือของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 258,041.68 ล้านบาท ลดลง 22,784.74 ล้านบาท (ร้อยละ 
8.1) จากปี 2556 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวั และตลาดยานยนต์ที่อ่อนตวัมาตลอดทัง้ปี 2557 ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเชื่อของบริษัท 
แบง่ออกเป็น สินเช่ือรายยอ่ยร้อยละ 68.5 สินเช่ือธุรกิจร้อยละ 20.6 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ 9.1 และสินเช่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 1.9 
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ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 

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

  การผลติและการพาณิชย์  17,739.39   6.3   18,862.96  7.3 6.3 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  11,417.61   4.1   12,160.59  4.7 6.5 
  สาธารณปูโภคและการบริการ  21,554.03   7.7   21,802.94  8.4 1.2 
  การเกษตรและเหมืองแร่  410.61   0.1   256.73  0.1 (37.5) 
รวมสินเช่ือธุรกิจ  51,121.63   18.2   53,083.22  20.6 3.8 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  32,034.44   11.4   23,389.51  9.1 (27.0) 
  สนิเช่ือเช่าซือ้  177,526.38   63.2   160,732.05  62.3 (9.5) 
  สนิเช่ือเพ่ือการเคหะ  1,428.19   0.5   1,310.82  0.5 (8.2) 
  สนิเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  13,872.43   4.9   14,709.15  5.7 6.0 
รวมสินเช่ือรายย่อย  192,827.01   68.7   176,752.02  68.5 (8.3) 
สนิเช่ืออ่ืนๆ  4,843.35   1.7   4,816.94  1.9 (0.5) 
รวมของธนาคาร  280,826.43   100.0   258,041.68  100.0 (8.1) 

 
 หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

ณ สิน้ปี 2557 อตัราส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 2.29 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.52 
ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเช่าซือ้ที่เพ่ิมขึน้จากราคารถมือสองในตลาดท่ีลดลงและเป็นผลจากการชะลอตวั
ของสินเช่ือในระหว่างปี อย่างไรก็ดี มลูค่าหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เร่ิมอยู่ในระดบัทรงตวัในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากผลกระทบจากตลาดรถมือ
สองต่อหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มลดลง ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วยหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือราย
ย่อยในอตัราร้อยละ 2.92 หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจในอตัราร้อยละ 0.49 และหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ 0.97 โดยหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดมีจ านวน 5,902.06 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,643.70 ล้านบาท         
(ร้อยละ 38.6)  

ตารางที่ 5:   หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ จ านวนเงิน สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ จ านวนเงิน สดัสว่น 
(ร้อยละ) สนิเช่ือ (ล้านบาท) สนิเช่ือ (ล้านบาท) 

  การผลติและการพาณิชย์ 0.89 157.05 3.7 0.61 115.63 2.0 (26.4) 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 0.42 48.29 1.1 0.55 66.97 1.1 38.7 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 0.35 75.31 1.8 0.34 73.41 1.2 (2.5) 
  การเกษตรและเหมืองแร่ 4.24 17.41 0.4 0.75 1.92 0.0 (88.9) 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ของสนิเช่ือธุรกิจ 

 
0.58 

 
298.07 

 
7.0 

 
0.49 

 
257.93 

 
4.4 

 
(13.5) 

หนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของ 
สนิเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
0.47 

 
151.64 

 
3.6 

 
0.97 

 
227.93 

 
3.9 

 
50.3 

  สนิเช่ือเช่าซือ้ 1.96 3,476.13 81.6 2.94 4,721.56 80.0 35.8 
  สนิเช่ือเพ่ือการเคหะ 4.85 69.23 1.6 7.33 96.04 1.6 38.7 
  สนิเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค 1.56 216.70 5.1 2.39 350.88 5.9 61.9 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ของสนิเช่ือรายย่อย 

 
1.95 

 
3,762.06 

 
88.3 

 
2.92 

 
5,168.48 

 
87.6 

 
37.4 

สนิเช่ืออ่ืน 0.96 46.59 1.1 5.14 247.72 4.2 431.7 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร 1.52 4,258.36 100.0 2.29 5,902.06 100.0 38.6 
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 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  ธนาคารทิสโก้ตัง้ส ารองหนีส้ญู หนีส้งสัยจะสญูและรายการขาดทนุจากการด้อยค่ารวมจ านวน 3,978.15 ล้านบาทในปีนี ้
เพ่ิมขึน้ 336.52 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาจากราคารถมือสองที่ยงัอยู่ในระดบัต ่าและยงัคงไม่ฟืน้ตวั จึงส่งผลให้การขาดทนุ
จากการขายรถยึดยงัคงอยู่ในระดับสงู  ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 ธนาคารมียอดส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนีจ้ านวน 6,380.34 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 3,517.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน
ของเงินส ารองของธนาคารต่อส ารองตามเกณฑ์ขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 181.40 ตามนโยบายการตัง้ส ารองอย่างระมดัระวัง 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึน้และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อการด าเนินงาน  
บริษัทจงึได้มีการกนัส ารองสว่นเกินเพ่ิมขึน้อีก 480.72 ล้านบาทในปี 2557 

 
ตารางที ่6 :   รายละเอียดของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ าแนกตามการจดัชัน้ของลกูหนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

  
31 ธนัวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

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

 
(2) หนีสิ้น 

หนีส้ินรวมของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 281,881.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินฝากและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก 265,694.11 ล้านบาท เป็น 206,428.23 ล้านบาท (ร้อยละ 22.3) ในปี 2557 
โดยเป็นการปรับสดัส่วนหนีส้ินให้เหมาะสมกับการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลง ทัง้นี ้สดัส่วนหนีส้ินของบริษัท ประกอบด้วยเงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ร้อยละ 73.2 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 3.7 หุ้นกู้ ร้อยละ 20.5 และ อ่ืนๆร้อยละ 2.6 

ตารางที ่7:   รายละเอียดของหนีส้ินจ าแนกตามประเภท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
เงินฝากรวม 265,694.11  82.4  206,428.23  73.2  (22.3) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,283.39 3.8 10,352.38 3.7 (15.7) 
หุ้นกู้  36,809.00 11.4 57,699.90 20.5 56.8 
อ่ืน ๆ  7,670.84 2.4 7,401.47 2.6 (3.5) 
รวมของกลุ่มทสิโก้  322,457.35  100.0  281,881.98  100.0 (12.6) 

 

(3) ส่วนของเจ้าของ 

                  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของเจ้าของมีจ านวน 24,003.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 4,431.40 ล้านบาท           
(ร้อยละ 22.6) จากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานและการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  ส่งผลให้มลูค่าตามบญัชีของธนาคารทิสโก้ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 26.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จาก 23.89 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ปี 2556 ทัง้นี ้ธนาคารทิสโก้มีหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
จ านวน 921,567,692 หุ้น แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 921,567,588 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจ านวน 104 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
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 (4)    สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินสด จ านวน 1,179.61 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.4 ประกอบด้วยกระแสเงินสดสทุธิได้มา
จากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,288.36 ล้านบาท สว่นหนึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ขณะที่มีกระแสเงิน
สดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 3,429.80 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อการลงทนุ และเงินสดสทุธิได้มา
จากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 190.91 ล้านบาท  

 
 (5)    แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

          ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างเงินทนุของธนาคาร ประกอบด้วยหนีส้ินจ านวน  281,881.98 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ
จ านวน 24,003.77 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 11.7 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทนุด้านหนีส้ิน ได้แก่ เงิน
ฝากรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 67.5 ของแหลง่เงินทนุ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีสดัส่วนร้อยละ 3.4 หุ้นกู้  หุ้นกู้ และอ่ืนๆ ร้อยละ 21.3 
ขณะที่สว่นของผู้ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.8 ตามล าดบั บริษัทมีแหล่งใช้ไปของเงินทนุหลกั คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจ านวน 258,041.68 ล้าน

บาท ณ สิน้ปี 2557 ท าให้อตัราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 125.0 นอกจากนีย้งัได้น าเงินทนุไปลงทนุในรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน และตราสารประเภทตา่งๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคลอ่ง 

 (6)    การรับอาวัล การค า้ประกัน และภาระผูกพัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ มีการรับอาวลั การค า้ประกนั และภาระผกูพนัจ านวน 5,165.66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
19.8 จากสิน้ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของมลูค่าสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreement) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ส าหรับสินเชื่อดอกเบีย้ลอยตัวที่เป็นเงินตราต่างประเทศของลูกหนี ้รายหนึ่งที่ด าเนินธุรกิจอยู่
ตา่งประเทศ  

 
14.3   ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 เงนิให้สินเช่ือ 
เงินให้สินเช่ือของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 258,041.68 ล้านบาท ลดลง 22,784.74 ล้านบาท (ร้อยละ 

8.1) จากปี 2556 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวั และตลาดยานยนต์ที่อ่อนตวัมาตลอดทัง้ปี 2557 ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเชื่อของบริษัท 
แบง่ออกเป็น สินเช่ือรายยอ่ยร้อยละ 68.5 สินเช่ือธุรกิจร้อยละ 20.6 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ 9.1 และสินเช่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 1.9 

 สินเช่ือธุรกิจ 
สินเชื่อธุรกิจของธนาคาร มีมลูค่า  53,083.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,961.59 ล้านบาท (ร้อยละ 3.8) จากสิน้ปี 2556 

จากการขยายตวัของสินเช่ือในกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ และกลุม่อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

 สินเช่ือสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สินเช่ือขนาดกลางและขนาดยอ่มของธนาคารมีจ านวน 23,389.51 ล้านบาท ลดลง 8,644.93  ล้านบาท (ร้อยละ 27.0) จาก
ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของสินเชื่อเพื่อผู้ แทนจ าหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing) ตามความจ าเป็นของการสต๊อกสินค้า
ของผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ที่ลดลงตามยอดขายรถยนต์ภายในประเทศที่ลดลง ประกอบกับการที่สต๊อกสินค้ายงัคงปรับเข้าสู่ภาวะที่สมดลุระหว่าง
อปุสงค์และอปุทานอยา่งตอ่เน่ือง 

 สินเช่ือรายย่อย 
สินเชื่อรายย่อยมีจ านวน 176,752.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยประกอบด้วย สินเชื่อ

เชา่ซือ้รถยนต์ รถจกัรยานยนต์และอ่ืนๆ ร้อยละ 92.1 สินเช่ืออเนกประสงค์ร้อยละ 7.2 และสินเช่ือเพ่ือการเคหะร้อยละ 0.7 โดยมลูค่าของสินเชื่อเช่า
ซือ้มีจ านวน 160,732.05 ล้านบาท ลดลง 16,794.33 ล้านบาท (ร้อยละ 9.5) เม่ือเทียบกับปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลจากตลาดยานยนต์ที่อ่อนตวั 

                                                                        
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกตขิองธนาคาร 
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โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศของปี 2557 อยู่ที่ 881,832 คนั ลดลงร้อยละ 33.7 เม่ือเทียบกับยอดขายรถในปี 2556 ที่ 1,330,670 คัน 
ตามภาวะเศรษฐกิจและการบริโภคที่ชะลอตัว ทัง้นี ้อัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่
เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 7.3 นอกจากนี ้สินเชื่ออเนกประสงค์มีจ านวน 14,709.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 836.72 ล้านบาท 
(ร้อยละ 6.0) เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

 สินเช่ืออื่นๆ  
ธนาคารมีสินเช่ืออ่ืนๆจ านวน 4,816.94 ล้านบาท ลดลงจ านวน 26.41 ล้านบาท (ร้อยละ 1.9) จากสิน้ปี 2556 

 เงนิฝาก 
เงินฝากรวม1 มีจ านวน 206,428.23 ล้านบาท ลดลง 59,265.89 ล้านบาท (ร้อยละ 22.3) จากสิน้ปี 2556 ตามแผนการปรับ

สดัสว่นโครงสร้างเงินทนุให้เหมาะสมกับการชะลอตวัของสินเชื่อ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 36 ,022 ล้านบาท ซึ่ง
เม่ือรวมกับสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 12,900 ล้านบาท (ตามเกณฑ์ที่รวมตั๋วแลกเงินแล้ว) ส่งผลให้
สินทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้หมดคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งทัง้หมดที่ร้อยละ 19.5 ซึง่มากกวา่ที่เกณฑ์ที่ ธปท.ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 6.0 
 

ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสร้างเงินฝาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

ประเภทเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  2,716.64  1.0  3,250.95  1.6 19.7 
ออมทรัพย์  40,751.44   15.3   49,606.05  24.0 21.7 
จ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา  34,056.54   12.8   23,961.31  11.6 (29.6) 
บตัรเงินฝาก  188,022.86   70.8   129,572.99  62.8 (31.1) 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้  146.62   0.1   36.92  0.0 (74.8) 
เงนิฝากรวม  265,694.11   100.0   206,428.23  100.0 (22.3) 

14.4 เงนิกองทุน  

เงินกองทนุภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวนทัง้สิน้ 
25,643.29 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ที่ 1 และส่วนปรับปรุงเงินส ารองส่วนเกินเพื่อรองรับความเสี่ยง ซึ่งเงินกองทุนหลกัของธนาคารมีความ
เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงโดยรวมจ านวน 8,166.59 ล้านบาท ที่ประเมินจากแบบจ าลองความเสี่ยงภายใน โดยลดลง 1,183.75 ล้านบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกับสิน้ปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นระดับเงินกองทุนหลักส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 
17,476.69 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 68.2 ของเงินกองทนุรวม 

ความต้องการใช้เงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วย  เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้าน
เครดิตลดลง 1,369.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 เป็น 6,409.41 ล้านบาทเน่ืองมาจากการลดลงของสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 8.1 ระหว่างปีที่ผ่านมา โดย
อตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.5 ณ สิน้ปี 2556 เป็นร้อยละ 2.3 ณ สิน้ปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตัว
เพ่ิมขึน้ของอตัราสว่นหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเชา่ซือ้ 

ในขณะที่เงินกองทนุที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดลดลง 29.00 ล้านบาท จาก 148.24 ล้านบาท เป็น 119.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ
ลดลงของความเสี่ยงจากเงินลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี ้ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ินโดยรวม (Duration Gap) ปรับ
ลดลงเป็น 1.03 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจดัการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 
1.53 ปีมาอยูท่ี่ 1.40 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ทางด้านหนีส้ินคงที่อยูท่ี่ 0.37 ปี 

 
 

                                                                        
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกตขิองธนาคาร 
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ตารางที่ 9:   ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ิน และผลกระทบ 

ประเภทกองทนุ 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ (ปี) 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบีย้สทุธิใน 1 ปีต่อการปรับ
อตัราดอกเบีย้ขึน้ร้อยละ 1  

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สนิทรัพย์ 1.53 1.40 1,455.27 1,296.19 
หนีส้นิ* 0.37 0.37 (2,112.83) (1,722.78) 

ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 1.16 1.03 (657.56) (426.59) 

  

เม่ือพิจารณาในเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย   โดยอัตรา
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุตามวิธี IRB อยูใ่นระดบัแข็งแกร่งที่ร้อยละ 16.80 โดยยงัคงสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ต ่าร้อยละ 
8.50 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 12.55 และร้อยละ 4.24 
ตามล าดบั โดยอตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ดงักลา่วยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าร้อยละ 6  

 
ตารางที ่10:   อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารทสิโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 

 31 ธนัวาคม 2556/1 
 (ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2557/1 
(ร้อยละ) 

   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 9.15 12.55 

   เงินกองทนุทัง้สิน้ 13.37 16.80 
                                                                               1 ค านวณตามเกณฑ์ Basel IRB 

 

14.5  อันดับความน่าเชื่อถือ  

   ธนาคารได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ซึง่ลา่สดุ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 ได้ประกาศอนัดบัเครดิต
องค์กรที่ ‘A’ ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต ‚คงที่‛ อนัดบัเครดิตดงักลา่วสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร ความเชื่อมัน่ในคณุภาพสินทรัพย์ และ
ฐานะเงินกองทนุที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคาร มีดงันี ้

 

ผลอนัดบัเครดิต (Unsolicited Rating) 
วนัที่ประกาศผลอนัดบัเครดิต 

14 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

 A 
- 

บวก 

 A 
- 

คงที่ 

A 
- 

คงที่ 

 

นอกจากนี ้บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ยงัได้ประกาศอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ โดยมีผลการอนัดบัเครดิตของหุ้นกู้ดงันี ้

ผลอนัดบัเครดิต วนัที่ประกาศผลอนัดบัเครดิต 
14 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 

จดัอนัดบัโดย ทริสเรทติง้ ทริสเรทติง้ ทริสเรทติง้ 
หุ้นกู้ ไมมี่ประกนัในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2557/3 

- 
 

A 
  

A 

TISCO205A: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิมลูคา่ 1,000 ล้านบาท  ไถ่ถอนปี 
2563/1  ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 

A- 
 

A- 
 

A- 
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ผลอนัดบัเครดิต วนัที่ประกาศผลอนัดบัเครดิต 
14 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 

TISCO20DA: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิมลูคา่ 1,000 ล้านบาท  ไถ่ถอนปี 
2563/1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 

A- 
 

A- 
 

A- 

TISCO223A: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิครัง้ที่ 1/2555 (ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุท
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2) มลูคา่ 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี  
2565/2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 

A- A- BBB+ 
 

TISCO22DA:หุ้นกู้ ด้อยสิทธิครัง้ที่ 2/2555  มลูคา่ 1,243 ล้าน 
บาท ไถ่ถอนปี 2565/2 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 

A- A- A- 

ที่มา : บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
/1 ออกและเสนอขายในปี 2553 
/2 ออกและเสนอขายในปี 2555 
/3 ออกและเสนอขายในปี 2556 
 

 
14.6  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 
 

ปัจจยัเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทประกอบด้วยปัจจัยหลกัใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทิศ ทาง
อตัราดอกเบีย้ และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้ 

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 มีแนวโน้มการเติบโตในระดับปานกลางท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจรอบด้านทัง้ในด้านและนอก
ประเทศ ปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคญัมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ ไม่ว่าจะเป็นภาคการบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ภายหลงัความวิตกกังวลต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองลดน้อยลง แม้จะก าลังซือ้ผู้ บริโภคยังได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและรายได้ภาค
การเกษตรที่ออ่นตวั อยา่งไรก็ดีราคาน า้มนัที่ลดลงจะเป็นปัจจยัที่สนบัสนนุการฟืน้ตวัของภาคการบริโภค ขณะที่แนวโน้มการลงทนุภาคเอกชนคาด
วา่จะปรับตวัดีขึน้เน่ืองจากภาคเอกชนเร่ิมมีความเชื่อมัน่ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความชดัเจนมากขึน้ โดยมีการ เร่งใช้
จา่ยงบประมาณของภาครัฐและนโยบายการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเป็นปัจจยัเกือ้หนนุการเติบโต ขณะที่การเติบโตของของภาคการส่งออกยงัมี
ทิศทางที่ไมแ่น่นอนเน่ืองจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงเปราะบาง 

ส าหรับทิศทางอตัราดอกเบีย้ในประเทศ บริษัทคาดวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษาระดบั
อตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 2.00 และมีโอกาสที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะปรับลดอตัราดอกเบีย้หากอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปขยายตวัน้อยกว่าการ
คาดการณ์ ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึง่เป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การขยายตวัของธุรกิจสินเช่ือเชา่ซือ้ของบริษัท คาดว่าจะปรับตัวขึน้ใน
ระดบัปานกลางจากปี 2557 โดยมีการฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ผู้บริโภคเป็นปัจจยัที่ท้าทาย  

ทา่มกลางความไมแ่น่นอนภาวะเศรษฐกิจ  บริษัทยงัคงด าเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมดัระวงั มุง่เน้นท าธุรกิจ ภายใต้การก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพ่ือให้แน่ใจวา่ธุรกิจจะสามารถเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 
 



 
การรบัรองความถูกต้องของข้อมูล  

 B-1  

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ  ไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการ
ประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่อง
และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายไพรัช        
ศรีวิไลฤทธ์ิ หรือ นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายไพรัช 
ศรีวิไลฤทธ์ิ หรือ นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

นางอรนชุ  อภิศกัดิ์ศิริกลุ 

 

กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

………อรนชุ  อภิศกัด์ิศิริกลุ……….. 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัท ..……นายไพรชั ศรีวิไลฤทธ์ิ……. 

นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ 

บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

…….กนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์……. 

 
 

 



 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร 



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

1. นายปลิว มังกรกนก 66 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้

     ประธานคณะกรรมการ บริุมสทิธิ               -    University of California at Los Angeles, USA 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

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

   Stanford University, USA 2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทสิโก้

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551-2553 กรรมการ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ

 - หลกัสตูร Directors Certification 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล มลูนิธิ

 - หลกัสตูร Role of the Chairman 2533-2555 กรรมการ

 - หลกัสตูร Audit Committee อืน่ๆ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2556-ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ส านกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัการศกึษา

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว มลูนิธิ

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม

2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สมาคม

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สมาคม

2516-2555 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ จ ากดั ผลติเส้นด้าย ย้อมตกแตง่เส้นด้าย

2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลโิด จ ากดั ร้านอาหาร

2549-2553 กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั สนามกอล์ฟ

2537-2553 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ผลติสายไฟ และสายเคเบิล้

2537-2553 กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากดั ผู้จดัจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เคร่ืองมือ
สื่อสาร

โทรคมนาคม

2551-2553 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นางอรนุช อภิศกัดิ์ศริิกุล 56 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ บริุมสทิธิ               - นิติศาสตรบณัฑิต 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทสิโก้

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-ปัจจบุนั กรรมการ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2552-2553 กรรมการบริหาร
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่
 - หลกัสตูร Directors Certification ก.พ.2556-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์
 - หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548-ปัจจบุนั กรรมการ

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

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

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

อืน่ๆ

2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ธุรกิจจดัการกองทนุ

2553-2554 ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง

2549-2553 ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 59 สามญั                  -     - Doctor of Philosophy (Accounting) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บริุมสทิธิ               -    New York University, USA เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บญัชีมหาบณัฑิต 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

บญัชีบณัฑิต 2554-เม.ย.2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) อืน่ๆ

 - หลกัสตูร Directors Certification 2555-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและการลงทนุ การไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ขนสง่และโลจิสติกส์

 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2555-ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จดัการกองทนุ

 - หลกัสตูร Audit Committee 2555-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2552-ปัจจบุนั คณะท างานเพ่ือติดตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและบรรษัทภิบาล ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน

 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบเีอฟ กองทนุ

 - หลกัสตูร Role of the Chairman 2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ

 - หลกัสตูร Anti Corruption for Executive 2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สถาบนัการศกึษา

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2535-ปัจจบุนั ที่ปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์

2554-2555 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ สมาคม

2545-2555 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สื่อสาร
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย 60 สามญั                  -     - พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส.ค.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นที่ 1) 2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) อืน่ๆ

   University of Michigan, USA 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) กิจการสื่อสารมวลชน

 - ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชัน้สงู 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ

 - หลกัสตูร Directors Certification (DCP รุ่นที่ 1) 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2556-ปัจจบุนั อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2549-2553 กรรมการและผู้จดัการ และอนกุรรมการบริหาร

 - หลกัสตูร Director Certification Program Update 2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวิชาชีพ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สถาบนักรรมการ

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า กระทรวงพาณิชย์

แหง่ประเทศไทย

2553-ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สมาคม

2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงกลาโหม ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม หนว่ยงานราชการ

2553-ปัจจบุนั ผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลยตุิธรรม

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวินยักรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

2550-ปัจจบุนั ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคม

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

2551-2555 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนว่ยงานราชการ

2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการบริหาร

2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากดั ภาคเอกชน

2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากดั ภาคเอกชน

2551-2553 กรรมการตดัสนิรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเดน่ ประจ าปี 2551-2553 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ

2550-2553 ประธานอนกุรรมการพิจารณาการรับสมาชิก บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภาคเอกชน

2549-2553 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เพ่ือผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จ ากดั ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั ภาคเอกชน

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย ภาคเอกชน

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสมัพนัธ์ ส านกันายกรัฐมนตรี หนว่ยงานราชการ

การด าเนินการเก่ียวกบั Corporate Governance ในประเทศไทย

2548-2553 กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สมาคม
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 58 สามญั                  -     - Doctor of Philosophy (Economics) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บริุมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Madison, USA เม.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ส.ค.2556-เม.ย.2557 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) กรรมการตรวจสอบ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2557-ปัจจบุนั บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ส านกัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ หนว่ยงานราชการ

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวิทยาลยัมหดิล สถาบนัการศกึษา

 - หลกัสตูร Directors Certifaication 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณปูโภค

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2555-ปัจจบุนั ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียม ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์ สื่อสาร

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และคา่บริการในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

 - หลกัสตูร Director Certification Program Update 2555-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการศนูย์นิติเศรษฐศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ หนว่ยงานราชการ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย คณะอนกุรรมการวิจยั

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะอนกุรรมการด้านการก ากบัตรวจสอบสถาบนัการเงิน ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หนว่ยงานราชการ

และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

2553-ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

2554-ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลงัและงบประมาณ วฒิุสภา หนว่ยงานราชการ

2554-ปัจจบุนั ศาตราจารย์ ได้รับเงินขัน้สงู(ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัการศกึษา

2549-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์

2551-2555 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

2552-2556 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการครูและบคุลกรทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ หนว่ยงานราชการ

2553-2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การเภสชักรรม หนว่ยงานราชการ

2551-2555 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการพิจารณาการทุม่เทตลาดและการอดุหนนุ กระทรวงพาณิชย์ หนว่ยงานราชการ

2553-2554 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนญูตามข้อเสนอของ ส านกันายกรัฐมนตรี หนว่ยงานราชการ

คณะกรรมการสมานฉนัท์เพ่ือการปฏิรูปการเมืองและการศกึษาการแก้ไขรัฐธรรมนญู

2553-2554 คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจมหภาค แตง่ตัง้โดยรองนายกรัฐมนตรี

(นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี)

2552-2554 คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการตามแผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 

2551-2553 ที่ปรึกษาประธานคณะอนกุรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร หนว่ยงานราชการ
มหภาค

6. นายสถิตย์ อ๋องมณี 68 สามญั                  -     - M.B.A. (Finance) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ  บริุมสทิธิ               -    Fairleigh Dickinson University, USA เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บญัชีบณัฑิต พ.ค.2557-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2556 – เม.ย.2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

ม.ค. – ก.พ. 2555 NCC Ambassador

2552-2553 ที่ปรึกษา

เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ 52 สามญั                  -     - Bachelor of Law กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ  บริุมสทิธิ               -    Nihon University, Japan ม.ค.2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการบริหาร  - หลกัสตูร Directors Certification กรรมการบริหาร

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

ม.ค.2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริหาร

อืน่ๆ

ธ.ค.2556-ปัจจบุนั Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Company Limited ที่ปรึกษา

2551-ธ.ค.2556 Senior Vice President, International Corporate Advisory Division Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office ธนาคารพาณิชย์
8. นายชือ-เหา ซุน 37 สามญั                  -     - Master of Science (Finance) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ บริุมสทิธิ               -    Bentley University, USA 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการบริหาร Master of Business Administration 2554-ปัจจบุนั กรรมการ

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    Boston University, USA เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

Bachelor of Arts (Economics) 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร

   Taipei University, Taiwan อืน่ๆ

2556-ปัจจบุนั Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation การลงทนุ

2555-2556 Assistant Vice President

2553-2555 Senior Manager

2549-2553 Senior Consultant KPMG Corporate Finance (Taiwan) ที่ปรึกษาทางการเงิน
9. นายสุทศัน์ เรืองมานะมงคล 53 สามญั                  -     - Master of Science (Finance) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ บริุมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Madison, USA 2553-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการบริหาร Master of Business Administration (Finance) 2552-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    Western Illinois University, USA 2551-ปัจจบุนั กรรมการ

     กรรมการผู้จดัการใหญ่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2552-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรรมการบริหาร

 - หลกัสตูร Directors Certification กรรมการผู้จดัการใหญ่

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ

2548-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ

อืน่ๆ

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั อปุโภคบริโภค

2553-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ผลติสายไฟและสายเคเบิล้

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากดั ผู้จดัจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เคร่ืองมือ
สื่อสาร

โทรคมนาคม
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

10. นายศกัดิ์ ชัย พีชะพัฒน์ 47 สามญั                  -     - Master of Business Administration (International Business) กลุ่มทิสโก้

     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนิเช่ือรายยอ่ย บริุมสทิธิ               -    University of Hawaii at Manoa, USA 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

       วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์

Japan-focused Management Program 2552 รองกรรมการอ านวยการ สายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์

   Japan-America Institute of Management Science, USA 2549-2551 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการ สายสนิเช่ือรายยอ่ย

Executive Management Program รักษาการหวัหน้าทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กร

   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการ

 - หลกัสตูร Directors Certification สายทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กร

 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เช่าซือ้

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-ปัจจบุนั กรรมการ

2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลสิซ่ิง จ ากดั ลสีซ่ิง

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ

อืน่ๆ

2549-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอกซ่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั
11. นายพิธาดา วัชรศริิธรรม 50 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุม่ทสิโก้

     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท บริุมสทิธิ               -    Indiana University of Pennsylvania, USA ม.ค.2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2555-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

อืน่ๆ

2553 กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) การเงิน

2553 กรรมการบริหาร

2552-2553 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั หลกัทรัพย์

2549-2553 กรรมการบริหาร

2543-2553 กรรมการ

2549-2552 กรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
2545-2553 กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า แคปปิตอล จ ากดั กิจการทัว่ไป

2545-2553 กรรมการบริหาร
12. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 48 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Finance) กลุม่ทสิโก้

     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
     สายสนิเช่ือรายยอ่ย

บริุมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Milwaukee, USA 2553-ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ก.พ.2556-ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553-ม.ค.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร

 - หลกัสตูร Directors Certification 2554-2555 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ทสิโก้ จ ากดั ที่ปรึกษาการลงทนุ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

อืน่ๆ

2542-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขนสง่
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

13. นายชลิต ศลิป์ศรีกุล 53 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส
     สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

บริุมสทิธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี) ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สมาคมสถาบนัการศกึษาธนาคารและการเงินไทย ก.พ.2556-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร

Crestcom Bullet Proof Manager (หลกัสตูรพฒันาทกัษะการบริหาร) 2553-ม.ค.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการตลาดสนิเช่ือรายยอ่ย

 - หลกัสตูร Directors Certification 2553-2554 รักษาการหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2553-ก.ย.2556 กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เช่าซือ้

อืน่ๆ

-

14. นายเดชพินันท์ สุทศันทรวง 45 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     ผู้อ านวยการสายอาวโุส บริุมสทิธิ               -    Eastern Michigan University, USA 2553-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าปฏิบตัิการสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าปฏิบตัิการสนิเช่ือรายยอ่ย บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2553-2555 ผู้อ านวยการสาย หวัหน้าปฏิบตัิการสนิเช่ือรายยอ่ย

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2552-2553 รองหวัหน้าสายควบคมุสนิเช่ือ

2548-2551 รองหวัหน้าสายสนิเช่ือรายยอ่ย 

อืน่ๆ

-

15. นางสาวนิภา เมฆรา 54 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) กลุ่มทิสโก้

     ผู้อ านวยการสายอาวโุส บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าสายลกูค้าบรรษัท ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าสายลกูค้าบรรษัท บญัชีบณัฑิต ก.พ.2556-มิ.ย.2556 หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

   อสัสมัชญัมหาวิทยาลยั รักษาการหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 1

2555-ม.ค.2556 หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

2551-2554 หวัหน้าพาณิชย์ธนกิจ

อืน่ๆ

-

16. นายพิชา รัตนธรรม 43 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้

     ผู้อ านวยการสายอาวโุส บริุมสทิธิ               -    California State University at San Diego, USA ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต (สถิติ) 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ

อืน่ๆ

2552-2553 หวัหน้าธนบดีธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

17. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 48 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     ผู้อ านวยการสายอาวโุส บริุมสทิธิ               -    The University of Mississippi, USA         ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริการขายทางสาขา ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าบริหารการขายทางสาขา 2554-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าการตลาดสนิเช่ือรายยอ่ย 

รักษาการหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

2552-2553 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายยอ่ย 

หวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

เม.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เช่าซือ้

อืน่ๆ

 -
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

18. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 48 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     ผู้อ านวยการสายอาวโุส บริุมสทิธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2552-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าการตลาดสนิเช่ือรายยอ่ย

2552-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าเช่าซือ้โครงการพิเศษ

รักษาการหวัหน้าเช่าซือ้เพ่ือการพาณิชย์

อืน่ๆ

-

19. นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา 53 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริหารเงิน บริุมสทิธิ               -    Texas A&M University, USA 2536-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บญัชีบณัฑิต อืน่ๆ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั -

20. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ 45 สามญั                  -     - Master of Business Administration (General Business) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริุมสทิธิ               -    University of Central Arkansas, USA 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บญัชีบณัฑิต 2552-2553 หวัหน้าควบคมุการปฏิบตัิการ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

21. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ 45 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Corporate Finance) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า บริุมสทิธิ               -    University of Dallas, USA 2551-ปัจจบุนั หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

เศรษฐศาสตรบณัฑิต อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -

22. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล 56 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) กลุ่มทิสโก้

     รองหวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย    2553-ปัจจบุนั รองหวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2550-2553 หวัหน้าธนบดีธนกิจ

อืน่ๆ

-

23. นายทรงศกัดิ์  นิลเทยีน 58 สามญั                  -     - นิติศาสตรบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าพฒันาหนีแ้ละกฎหมายสนิเช่ือรายยอ่ย บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2547-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืน่ๆ

-

24. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช 41 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าพฒันาธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย บริุมสทิธิ               -    The University of New South Wales, Australia ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2555-ม.ค.2556 Head of Business Development - บริหารการขายทางกรุงเทพ

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อืน่ๆ

25. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา 51 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าประเมินความเสี่ยงและบริหารสนิเช่ือ บริุมสทิธิ               -    Oklahoma City University ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าประเมินความเสี่ยงและบริหารสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     ธุรกิจขนาดใหญ่                บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) 2548-มิ.ย.2556 หวัหน้าวิเคราะห์สนิเช่ือธุรกิจ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

26. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ 41 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าสนิเช่ือเคหะ บริุมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552-ปัจจบุนั หวัหน้าสนิเช่ือเคหะ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

27. นางสาวปรียารัตน์ พุ่มดนตรี 59 สามญั                  -     - การจดัการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าศนูย์ช าระเงิน บริุมสทิธิ               -    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2552-ปัจจบุนั หวัหน้าศนูย์ช าระเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ -

วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ศกึษาศาสตร์)

   มหาวิทยาลยัรามค าแหง

28. นายพรพิบลูย์ ศุขะวิริยะ 56 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Management) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าเช่าซือ้โครงการพิเศษ บริุมสทิธิ               -    Southeastern University, Washington DC, USA ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าเช่าซือ้โครงการพิเศษ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2555-ม.ค.2556 Head of Sales - เช่าซือ้โครงการพิเศษ

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ อืน่ๆ

-

29. นางสาวเพ็ญทพิย์ เหล่าบุญเจริญ 48 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าก ากบัสนิเช่ือรายยอ่ย บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบัสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2553-2555 หวัหน้าควบคมุสนิเช่ือบคุคลและธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2545-2553 หวัหน้าก ากบัสนิเช่ือรายยอ่ย

อืน่ๆ

-

30. นางมัลลี พีรวณิชกุล 60 สามญั                  -     - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธนบดีธนกิจ บริุมสทิธิ               -    วิทยาลยัเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2550-2553 รองหวัหน้าธนบดีธนกิจ

อืน่ๆ

-

31. นายมานพ เพชรด ารงค์สกุล 35 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บริุมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการจดัการทัว่ไป) รักษาการหวัหน้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ก.พ.2556-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556 รองหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2554-2555 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ

อืน่ๆ

2551-2553 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั หลกัทรัพย์

32. นางมาลาทพิย์ สวินทร 49 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าวิเคราห์ธุรกิจแลความเสี่ยง บริุมสทิธิ               -    New York Institution Of Technology ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) ก.ค.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 1

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-

33. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์  49 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (กฎหมาย) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริหารสนิเช่ือ บริุมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารสนิเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั -

บริหารธุรกิจบณัฑิต (กฎหมาย)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

34. นางลัดดา กุลชาติชัย 57 สามญั                  -     - นิติศาสตร์บณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริการคสัโตเดียน บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2546-ปัจจบุนั หวัหน้าบริการคสัโตเดียน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืน่ๆ

-

35. นายวรพจน์ ติรการุณ 47 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริหารสนิเช่ือรายยอ่ย บริุมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย -

36. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 54 สามญั                  -     - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธนบดีการลงทนุ บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธนบดีการลงทนุ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ -

37. นางวันทนา กิจพานิช 46 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าปฏิบตัการสาขา บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยักรุงเทพ ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าปฏิบตัิการสาขา ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2552-มิ.ย.2556 Head of System & Support / บริหารการขายทางสาขา

อืน่ๆ

-

38. นายวิทยา เมตตาวิหารี 42 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหวัหน้าพฒันธุรกิจสาขาภมิูภาค ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     รักษาการหวัหน้าพฒันาธุรกิจสาขาภมิูภาค วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 2553-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

39. นางสาววิภา เมตตาวิหารี 44 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าสนิเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง บริุมสทิธิ               -    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2545-ปัจจบุนั หวัหน้าสนิเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืน่ๆ

-

40. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 41 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธนกิจสว่นบคุคล บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2554-ปัจจบุนั หวัหน้าธนกิจสว่นบคุคล ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส) 2553-2554 รักษาการหวัหน้าธนกิจสว่นบคุคล

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2551-2553 ผู้จดัการธนกิจสาวนบคุคล

อืน่ๆ

-

41. นายสมศกัดิ์  วงศ์วชิรวาณิชย์      53 สามญั          - - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพฯ บริุมสทิธิ       - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพฯ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2545-มิ.ย.2556 หวัหน้าเช่าซือ้ -  รถเก่า

อืน่ ๆ

-
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

42. นายสมหมาย แซ่อึง้ 44 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2 บริุมสทิธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2553-ก.ย.2557 หวัหน้าธุรกิจขนาดกลาง

ก.พ.2556-มิ.ย.2556 รักษาการหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 2

2550–2553 หวัหน้าธุรกิจลกูค้าขนาดกลางและขนาดยอ่ม

อืน่ ๆ

-

43. นางสรัญญา เกตุอุดม 54 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าควบคมุการปฏิบตัิการ บริุมสทิธิ               -    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าควบคมุการปฏิบตัิการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บญัชีบณัฑิต 2553 หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552-2553 หวัหน้าบริการธนาคารพาณิชย์

อืน่ๆ

-

44. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่ 45 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่ทสิโก้

     หวัหน้าสนบัสนนุสนิเช่ือ บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2549-ปัจจบุนั หวัหน้าสนบัสนนุสนิเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) อ่ืน ๆ

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั -

45. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ 52 สามญั                  -     - ศิลปศาสตรบณัฑิต (บริหารทรัพยากรมนษุย์) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าเช่าซือ้รถยนต์ บริุมสทิธิ               -    สถาบนัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา     2548-ปัจจบุนั หวัหน้าเช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืน่ ๆ

-

46. นางสาวสุนี ทองสมบตัิพาณิช   48 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 1 บริุมสทิธิ               -    James Cook University ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     รักษาการหวัหน้าวิเคราะห์ฯ 1 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (พยาบาล) ก.ค.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 1

   วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ก.พ.2556-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 1

อืน่ๆ

-

47. นางสุวรรณดี ขาวละออ 49 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจจดัการการเงิน บริุมสทิธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธุรกิจจดัการการเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

สถิติศาสตร์บณัฑิต อืน่ๆ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั -

48. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล 45 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (กฎหมาย) ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าจดัการเอกสารสญัญา ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าจดัการเอกสารสญัญา บริุมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.ค.2556-ก.ย.2557 รองหวัหน้าบริหารสนิเช่ือ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (กฎหมาย) อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -

49. นายโนบุทากะ อิเดะ 37 สามญั                  -     - Bachelor of Engineering กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจญ่ีปุ่ น บริุมสทิธิ               -    University of Tokyo, Japan 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าธุรกิจญ่ีปุ่ น ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืน่ ๆ

2553-2555 Investment Banking Manager Mizuho Securities Company Limited หลกัทรัพย์

หมายเหตุ:       /1 รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร/1

       เพ่ิมขึน้       
    (ลดลง)    

ระหว่างปี
ณ 31 ธ.ค. 2557

       เพ่ิมขึน้       
    (ลดลง)    

ระหว่างปี
ณ 31 ธ.ค. 2557

1 นายปลวิ มงักรกนก 0 0 0 0

2 นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศริิกลุ 0 0 0 0

3 รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 0 0 0 0

4 นางภทัรียา เบญจพลชยั 0 0 0 0

5 ศ. ดร. ตรีณ พงศ์มฆพฒัน์ 0 0 0 0

6 นายสถิตย์ ออ๋งมณี 0 0 0 0

7 นายยาสโุร่ โยชิโคชิ 0 0 0 0

8 นายชือ-เหา ซนุ 0 0 0 0

9 นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 0 0 0 0

10 นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ 0 0 0 0

11 นายพิธาดา วชัรศริิธรรม 0 0 0 0

12 นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ 0 0 0 0

13 นายชลติ ศลิป์ศรีกลุ 0 0 0 0

หมายเหตุ:  /1  รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน 

กากับดูแล การปฏิบัตขิองธนาคาร 



รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 3

ช่ือ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ

และผู้บริหาร
1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 49 สามญั                  -     - พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาบริหารธุรกิจ) กลุ่มทิสโก้

     เลขานกุารบริษัท บุริมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าส านักก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

     หวัหน้าส านักก ากบัดแูลกิจการ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.ย.2556-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.พ.2556-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ

Certified Internal Auditor (CIA) 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าตรวจสอบภายใน

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ ลสีซ่ิง จ ากดั ลสีซ่ิง

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เชา่ซือ้

Certified Information System Auditor (CISA) อื่นๆ

   Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA 2554-ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกรมบญัชีกลาง ราชการ

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 2553-ปัจจบุนั กรรมการพฒันาการตรวจสอบภายในภาคราชการ  กรมบญัชีกลาง ราชการ

   Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA 2553-ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง กรุงเทพมหานคร  ราชการ

Certified Fraud Examiner (CFE)

   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA

 - หลกัสตูร Company Secretary 

 - หลกัสตูร Company Reporting

 - หลกัสตูร Board Reporting

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร Audit Committee 

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 

 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - หลกัสตูร GRI Certified Training on G4 reporting Guidelines

   สถาบนัไทยพฒัน์

2. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 45 สามญั           16,544 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าตรวจสอบภายใน บุริมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วทิยาศาสตร์บณัฑิต (บญัชี) 2549-ม.ค.2556 รองหวัหน้าตรวจสอบภายใน

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อื่นๆ

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - หลกัสตูร Company Secretary 

 - หลกัสตูร Board Reporting

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร  Anti-Corruption: The Practical Guide

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
3. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์ 44 สามญั                  -     - บญัชีบณัฑิต (บญัชี) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจธนาคาร บุริมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจธนาคาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

2553 หวัหน้าก ากบัและควบคมุภายใน - ธนาคาร

อื่นๆ

-

หมายเหตุ:      /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 4 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 



เอกสารแนบ 4 

 A 4-1 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 

3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยระหวา่งวนัที่1 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2557  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมลู คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส 
ยตุิธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดลุอ านาจ อนัน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุ ไมเ่พียงแต่ส าหรับผู้ ถือหุ้น แต่ยงัรวมถึงพนักงาน
และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น รวม 13 ครัง้ โดยได้ด าเนินการในเร่ืองที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 รายงานทางการเงนิ: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่บริ ษัทใช้ใน
การจดัท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บญัชีวา่งบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถกูต้องตามที่ควร  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทั่วไป 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในและพิจารณาข้อสงัเกต
ที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนมุตัิแผน     
การตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชีว้ดัความส าเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการก ากับดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี กิจกรรม
การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้สถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ประเมินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 

 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ขอบเขตการตรวจสอบและเร่ืองส าคัญที่เน้นในการตรวจสอบราย      
ไตรมาสและประจ าปี คดัเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จากผลการพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบญัชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้
แตง่ตัง้นางสาวรัตนา จาละ จากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2557  
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 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพ่ือให้แน่ใจวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที่เกิดขึน้เป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท นอกจากนี ้การเปิดเผยรายการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่เก่ียวข้องกับรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อ าจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การบริหารความเส่ียง: สอบทานและประเมินจากการน าเสนอของผู้ บริหารในเร่ืองความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง          
ความเพียงพอของเงินกองทนุ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ และการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบตัิที่ด ีผลการประเมินแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

       

            องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 

         (รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 10 กมุภาพนัธ์ 2558 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

16 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 5 

A 5-2 
 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
การมีระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะ

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

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

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

การน าไปใช้ 
บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยา่งน้อยทกุปี และอาจมีการ

ทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั   การประเมินดงักลา่วควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่
เพียงพอในข้อใด (ไมว่า่จะเป็นการไมมี่ระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแตย่งัไมเ่หมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  
  

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

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

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

 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

 
 
/ 
/ 

 

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

 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

 

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

 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายในเวลา
อนัควร 
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าทีข่ดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุม
ภายใน 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

/  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน  ในองค์กร ซึ่งครอบคลมุทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื่อสาร และ
การติดตาม 

/  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนนุการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบง่แยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้
ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็นต้น 

/  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมลู 

/  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

/  

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรที่มีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้
ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคญั /  
 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั 
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะ
ยาวของบริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่
ของบคุลากรแตล่ะคน 

/  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนมุตัิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององค์กร 

/  
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

/  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี่ยง /  

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสี่ยงโดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้  

/  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing) 

/  

 
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เชน่ การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน 
(management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคญั  การได้มาหรือใช้
ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏบิตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ 
ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม เชน่ ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความ
เป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการ
ที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ที่ก าหนดไว้ /  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

/  

 

มาตรการควบคุม (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เชน่  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหาร
ทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ ขาย  การ
บนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไป
แล้ว เช่น การท าสัญญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม  การค า้ประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการ
ปฏิบตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพนับริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual 
และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

/  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       

/  

 
  



เอกสารแนบ 5 

A 5-8 
 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและ
การควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

/  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุัติ ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้สว่นตวั   

/  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ /  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของบริษัทเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

/  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและ
พนกังาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบตัิงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ /  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณุภาพ
และเก่ียวข้องตอ่งาน 

/  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  /  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ 
ตวัอยา่งข้อมลูที่ส าคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือก
ตา่ง ๆ  

/  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบุ
ข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายก าหนด  

/  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการแตล่ะราย เชน่ การบนัทกึข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่
เห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

/  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้     
     13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
     13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง ในการควบคมุภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  

 
/ 
/ 

 

 
14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้
การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนบัสนนุการควบคมุภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เชน่ 
การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ติดตอ่เพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การ
ติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการสื่อสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

/  
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15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เชน่ จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์  
ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการสื่อสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

/  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

/  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษัท /  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

 
17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

/  

17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามี
เหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการ
จดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระ กอบ 
งบการเงิน และปฏิบตัิตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ งบการเงินดงักล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ที่เป็นจริง
และโปร่งใส อนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึง่ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่า
ข้อมลูทางบญัชีมีความน่าเช่ือถือ และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของธนาคาร และเพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี ้
แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และสามารถ ให้ความเชื่อมัน่ต่อความ
เช่ือถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

                 ปลิว มงักรกนก      สทุศัน์  เรืองมานะมงคล 
    (นายปลิว มงักรกนก)    (นายสทุศัน์  เรืองมานะมงคล) 

 ประธานคณะกรรมการ         กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
�� ธนัวาคม  !!7 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ซึ0 งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัที0 �� ธนัวาคม  !57 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที0สาํคญัและหมายเหตุเรื0องอื0นๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี7โดยถูกตอ้งตามที0ควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกี0ยวกบัการควบคุมภายในที0ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื0อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินที0ปราศจากการแสดงขอ้มูลที0ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ0 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื0อใหไ้ดค้วามเชื0อมั0นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก          
การแสดงขอ้มูลที0ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื0อให้ไดม้าซึ0 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี0ยวกบัจาํนวนเงินและ       
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที0เลือกใชขึ้7นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ0 งรวมถึง        
การประเมินความเสี0ยงจากการแสดงขอ้มูลที0ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี0ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที0เกี0ยวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที0ควรของกิจการ เพื0อออกแบบวิธีการตรวจสอบที0เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื0อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ         
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที0ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที0จดัทาํขึ7นโดยผูบ้ริหาร รวมทั7งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินสด 1,179,613             1,130,135             

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1 36,852,663           52,777,951           

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.2 -                            28,220                  

เงินลงทุนสุทธิ 3.3, 3.7 13,308,949           10,029,363           

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 3.5, 3.7

   เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/ 279,989,638         307,220,484         

   ดอกเบี/ยคา้งรับ 527,506                493,055                

   รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 280,517,144         307,713,539         

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (21,947,954)          (26,394,058)          

   หกั: ค่าเผื,อหนี/สงสยัจะสูญ 3.6 (6,380,337)            (5,774,792)            

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับสุทธิ 252,188,853         275,544,689         

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.7, 3.8 117,967                114,923                

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 3.9 16,067                  16,067                  

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.3, 3.10 751,427                742,371                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.11 223,601                39,821                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 26,142                  -                            

สินทรัพยอื์,น 3.12 1,220,460             1,606,168             

รวมสินทรัพย์ 305,885,742         342,029,708         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2557 2556

หนี+สินและส่วนของเจ้าของ

หนี+สิน

เงินรับฝาก 3.13 206,391,307         265,547,495         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.14 10,352,384           12,283,394           

หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 399,916                344,864                

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ 3.2 40,729                  310,945                

ตราสารหนี/ ที,ออกและเงินกูย้มื 3.15 57,736,819           36,955,619           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.16 176,786                144,553                

หนี/ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 -                            119,720                

ดอกเบี/ยคา้งจ่าย 1,088,888             1,627,704             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 421,170                302,283                

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,105,881             655,337                

หนี/ สินอื,น 3.17 4,168,098             4,165,434             

รวมหนี+สิน 281,881,978         322,457,348         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556

รายไดด้อกเบี�ย 3.22 17,943,555           17,919,291           

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3.23 (9,083,757)            (9,884,932)            

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 8,859,798             8,034,359             

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,067,805             3,294,413             

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (64,447)                 (77,481)                 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 3,003,358             3,216,932             

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื/อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 23,590                  16,963                  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 141,505                38,592                  

ค่าปรับที/เกี/ยวเนื/องจากเงินใหสิ้นเชื/อ 320,622                263,861                

รายไดค้่าส่งเสริมการขายที/เกี/ยวเนื/องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 268,333                736,858                

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื/น ๆ 3.28 120,205                108,578                

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 12,737,411           12,416,143           

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที/เกี/ยวเนื/องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 274,765                900,370                

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 12,462,646           11,515,773           

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี/ยวกบัพนกังาน 1,870,596             1,684,416             

ค่าตอบแทนกรรมการ -                            160                       

ค่าใชจ่้ายเกี/ยวกบัอาคาร สถานที/และอุปกรณ์ 786,721                764,242                

ค่าภาษีอากร 214,748                205,117                

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.34 1,098,314             1,102,927             

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ 3.29 647,767                523,190                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 4,618,146             4,280,052             

หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 3,978,149             3,641,626             

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,866,351             3,594,095             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.30 768,046                716,894                

กําไรสําหรับปี 3,098,305             2,877,201             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 3.31

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย 3.20 33,585                  2,937                    
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (15,672)                 6,526                    
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ 3.21 (27,000)                 298,463                

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 1,817                    (61,585)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับปี (7,270)                   246,341                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,091,035             3,123,542             

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 3.33 3.53                      3.68                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2557

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,866,351             3,594,095             

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื/อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 101,409                138,040                

   หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 5,144,630             4,477,408             

   โอนกลบัค่าเผื/อขาดทุนจากมูลค่าที/ลดลงของเงินลงทุน  (1,197)                   (5,467)                   

   โอนกลบัค่าเผื/อขาดทุนจากมูลค่าที/ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (67)                        (17)                        

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (140,637)               (36,200)                 

   ขาดทุนที/ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนุพนัธ์เพื/อคา้ 21,501                  6,253                    

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,235)                   (2,227)                   

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,310                    -                            

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,283                    -                            

   กาํไรจากการเปลี/ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื/อการลงทุน -                            (7,445)                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (21,774)                 (4,789)                   

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28,690                  32,833

   รายไดค้า้งรับ (เพิ/มขึ�น) ลดลง (2,290)                   12,269                  

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ/มขึ�น 59,430                  69,786                  

   รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (8,859,798)            (8,034,359)            

   รายไดเ้งินปันผล (75,295)                 (74,956)                 

   เงินสดรับดอกเบี�ย 18,031,873           17,779,727           

   เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (8,338,425)            (8,729,185)            

   เงินสดรับเงินปันผล 75,295                  74,956                  

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (793,202)               (312,640)               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 9,100,852             8,978,082             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ�น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,920,288           -21,404,812

   เงินใหสิ้นเชื/อแก่ลูกหนี� 14,873,919           (48,094,018)          

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,763,801             2,590,686             

   สินทรัพยอื์/น 418,789                866,855                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2557

2557 2556

หนี� สินดาํเนินงานเพิ/มขึ�น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (59,156,187)          44,913,786           

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1,931,010)            2,340,166             

    หนี� สินจ่ายคืนเมื/อทวงถาม 55,052                  (307,446)               

    ตราสารหนี� ที/ออกและเงินกูย้มืระยะสั�น 22,381,200           15,500,700           

    สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (12,130)                 (13,440)                 

   หนี� สินอื/น (1,126,210)            (700,664)               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,288,364             4,669,895             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื/อการลงทุน (29,143,252)          (17,255,481)          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื/อการลงทุน 26,039,056           12,186,955           

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (119,719)               (106,343)               

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (208,119)               (5,091)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,235                    2,235                    

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                            40,400                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,429,799)            (5,137,325)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 2,400,000             1,243,000             

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (4,000,000)            (1,353,700)            

เงินปันผลจ่าย (655,337)               (1,237,859)            

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ/มทุน 2,446,250             1,900,477             

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 190,913                551,918                

เงินสดเพิ!มขึ�นสุทธิ 49,478                  84,488                  

เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,130,135             1,045,647             

เงินสด ณ วนัปลายปี 1,179,613             1,130,135             

-                            -                            

ข้อมูลเพิ!มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที/มิใช่เงินสด

   การปรับมูลค่าสินทรัพยใ์หเ้ป็นราคาที/ตีใหม่ -                            298,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ#นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่)ทุน

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 1                        7,281,521          130,451             3,383                 -                        3,383                   984,000             6,804,322          15,203,678        

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (655,338)           (655,338)           

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน -                        910,191             990,287             -                        -                        -                           -                        -                        1,900,478          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        2,350                 238,770             241,120               -                        2,882,422          3,123,542          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 1                        8,191,712          1,120,738          5,733                 238,770             244,503               984,000             9,031,406          19,572,360        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 1                        8,191,712          1,120,738          5,733                 238,770             244,503               984,000             9,031,406          19,572,360        

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (1,105,881)        (1,105,881)        

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน 5 -                        1,023,964          1,422,286          -                        -                        -                           -                        -                        2,446,250          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        26,868               (21,600)             5,268                   -                        3,085,767          3,091,035          

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        (2,777)               (2,777)                  -                        2,777                 -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 1                        9,215,676          2,543,024          32,601               214,393             246,994               984,000             11,014,069        24,003,764        

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ทุนที�ออก

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้
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1 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที" #$ ธันวาคม %&&' 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ. $%&' และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที� สนส. 22/$%%4 เรื�อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที�เป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัที� 4 ธนัวาคม $%%4 ซึ� งเริ�มบงัคบัใชก้บังบการเงินที�เริ�มตน้ในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

ธนาคารฯไม่ได้นําเสนองบการเงินรวมของธนาคารฯและบริษัทย่อย (TISCO Securities Hong Kong 
Limited) เนื�องจากธนาคารฯมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ� งมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ 
และมีที�อยูต่ามที�จดทะเบียนอยูที่� &_/&` อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ได้นาํเสนองบการเงินรวมไวแ้ลว้ ดงันั�นธนาคารฯจึงนาํเสนอเฉพาะงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เริ� มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที�จะมีผลบังคับในอนาคต                    
มีรายละเอียดดงันี�  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เริ"มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี� ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที� 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะและหนี� สิน

ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั�งหมดตามที�กล่าวขา้งตน้ได้รับการปรับปรุงและจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ� งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี�   

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซึ� งมี         
ผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ� นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั� งนี� ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ
เชื�อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี� ในปีที�นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ              
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที�กล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ� งประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 19 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากธนาคารฯรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 13 เรื"อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี�  และใช้วิธี
เปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�  

จากการประเมินเบื�องต้นฝ่ายบริหารของธนาคารฯ เชื�อว่ามาตรฐานข้างตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 
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$.3  การเปลี"ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการบันทกึค่าเสื"อมราคาจากมูลค่าของสินทรัพย์ที"ตีราคาใหม่ 

ธนาคารฯเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการบนัทึกบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมที�แสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ ณ สิ�นปี $%%k และได้
ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระใหม่ไป
พร้อมกนั และตั�งแต่วนัที� 2 มกราคม $%%' ธนาคารฯไดเ้ปลี�ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
คงเหลือของสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานักงานจาก & ถึง 24 ปี เป็น $l ปี เพื�อให้สอดคล้องกับการ
ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวโดยใชว้ธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

จาํนวนเงินที�มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี�  

 กาํไรหลงัภาษีเพิ�มขึ�น (ลดลง) กาํไรต่อหุน้เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 
สาํหรับปี 2557 22,908 0.03 
สาํหรับปี 2558 22,908 0.03 
สาํหรับปี 2559 22,908 0.03 
สาํหรับปี 2560 20,022 0.02 
ตั�งแต่ปี 2561 - $%'k (88,747) (0.10) 

 ในการที�ธนาคารฯเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการบนัทึกบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับ
สินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมที�แสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ คาดวา่จะมีผล
ทาํให้กาํไรหลงัภาษีสําหรับปี $%%' ในงบการเงินลดลงประมาณ 1' ลา้นบาท และกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
ลดลง l.l$ บาทต่อหุน้ เนื�องจากฐานมูลค่าสินทรัพยที์�นาํมาคิดค่าเสื�อมมีมูลค่าสูงขึ�นตามมูลค่ายติุธรรม 

 ผลรวมสุทธิของการเปลี�ยนแปลงวิธีราคาทุนไปเป็นวิธีการตีราคาใหม่ และประมาณอายุการให้ประโยชน์
ดงักล่าว คาดว่าจะมีผลทาํให้กาํไรหลงัภาษีสําหรับปี $%%' ในงบการเงินเพิ�มขึ�นประมาณ k ลา้นบาท และ
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานเพิ�มขึ�น l.l2 บาทต่อหุน้  
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$.? นโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

1.&.1 การรับรู้รายได ้

ก) ดอกเบี�ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชื�อ 

ดอกเบี�ยของเงินใหสิ้นเชื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื�อจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบนัทึกรายได้ดอกเบี� ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชื�อธุรกิจที�ผิดนัด
ชาํระดอกเบี� ยเกินกาํหนดหนึ� งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื�อประเภทอื�นที�ผิดนัดชาํระ
ดอกเบี� ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบี� ยค้างรับ           
ที�ได้บนัทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั�นออกจากบญัชี สําหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี� ยรับ 
หลงัจากนั�นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

ทั�งนี� ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี�ยเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งอีกเมื�อธนาคารฯไดรั้บชาํระหนี� ที�
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีที�ดอกเบี�ยหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัnวเงินหรือเงินให้สินเชื�อแลว้ ดอกเบี�ยหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลี�ยเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัnวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชื�อนั�น 

ข) ดอกเบี�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี� ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย  
ณ วนัที�เกิดรายการ 

ง) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

1.&.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัnวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะบนัทึกเป็นดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี�ย
เท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัnวเงินนั�น 
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ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

ธนาคารฯบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจาก           
การใหเ้ช่าซื�อสาํหรับสัญญาเช่าซื�อที�ทาํขึ�นตั�งแต่วนัที� 2 มกราคม 2550 โดยการปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบี�ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื�อ
และสําหรับสัญญาเช่าซื�อที�ทาํขึ�นก่อนวนัที� 2 มกราคม $%%0 ธนาคารฯรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ทนัทีที�เกิดรายการ 

รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ที�เกิดขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อ 

1.&.4 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน 

ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยมี 
การกาํหนดวนัเวลา และราคาที�แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินที�จ่ายสําหรับหลกัทรัพยซื์�อโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”               
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนัซึ� งสามารถนาํหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซื�อคืนอีกทอดหนึ�งหรือขายหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซื�อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงซึ� งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบี�ยรับ 

1.&.& เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ธนาคารฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าตราสารหนี�
ตามอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี�ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ� งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก          
ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ฉ) ธนาคารฯไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนซึ� งธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี� ที�มีการ
ปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา และถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ $l เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน เนื�องจากธนาคารฯ ต้องจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด  
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี� ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอื�นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ซ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ฌ) ธนาคารฯใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ญ) ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปอีกประเภทหนึ�ง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

ฎ) รายการซื�อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบนัทึกตามเกณฑว์นัที�ครบกาํหนดชาํระ (Settlement date) 

1.&.% เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนซึ� งถือเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคา
ทุนที�จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี� ที� รับซื� อหรือรับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ธนาคารฯจะโอน                
เงินลงทุนในลูกหนี� ดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจาก     
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี�
ที�รับซื�อหรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ธนาคารฯพิจารณาบนัทึก
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงิน
ใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  
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1.&.6 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�   

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ ซึ� งแสดงสุทธิจาก            
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีและเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.&.7 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี�  

ก) ธนาคารฯบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และส่วนสูญเสียจาก              
การปรับโครงสร้างหนี�ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิ�มดว้ยจาํนวนเงินเพิ�มเติมที�คาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนี� ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหนี� จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี� ยงและมูลค่า
หลกัประกนัประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี� ตาม
สัญญาเช่าซื�อที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกนัสํารองในอตัราไม่ตํ�ากวา่
ร้อยละ 2 และอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ $ ของมูลหนี�หลงัหกัหลกัประกนัไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ 
ตามลาํดบั 

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ดอ้ยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี� ดังกล่าวในอตัราร้อยละ 2ll สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี� ตามบญัชีกับมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี�หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�
คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยคิดลดและระยะเวลาที�คาด
วา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อจดัชั�นปกติ จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี� ตามสัญญา
เช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯกนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) โดยใชว้ิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

ทั�งนี� การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที� 4 สิงหาคม $%%1  

A 6-20



9 

ข) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� อื�นตั�งขึ�นโดยประมาณจากจาํนวนหนี� ที�อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี�คงคา้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ค) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี� เป็นหนี� สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ และหนี� สูญที�ไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในรอบบญัชีที�ไดรั้บคืน 

1.&.8 การปรับปรุงโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

ธนาคารฯบนัทึกรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรื� อง “การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหา” โดยธนาคารฯบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�รับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี� คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

ในกรณีที� เป็นการปรับโครงสร้างหนี� ที�ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื�อนไขในการชําระหนี�     
ธนาคารฯคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี� หลังการปรับโครงสร้างหนี� โดยคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับ
โครงสร้างหนี�  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�อตัราตน้ทุนทางการเงินตํ�ากว่าอตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตาม
เงื�อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ� งผลต่าง
ระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของหนี� กบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�  ณ วนัที�ปรับโครงสร้างหนี� จะบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทั�งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที�เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี� โดยการยินยอมลดเงินต้น หรือดอกเบี� ยที�บนัทึกในบญัชีหลังหักเงินสํารองที�กัน             
ไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี�  

1.&.` ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นที�ยึดคืนจากลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้สินเชื�อและสัญญาเช่าซื�อ           
ที�คา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�  มูลค่าของทรัพยสิ์นที�ยึด
คืนแสดงตามราคาทุน (ซึ� งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัที�ไดรั้บโอนแต่ไม่เกิน
ยอดหนี� คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า           
มูลค่าที�จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินที�ยึดหักด้วยประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการขาย และธนาคารฯบนัทึกสํารองเผื�อการลดมูลค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ�มเติม
ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก           
การจาํหน่ายรับรู้เมื�อมีการจาํหน่าย 
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1.&.10 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ธนาคารฯวดัมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลังจากนั� น ธนาคารฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ธนาคารฯรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจาก
บญัชี (ถา้มี) 

1.&.11 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/
ราคาที�ตีใหม่หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ธนาคารฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอาคารชุดสาํนกังานในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�น
ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี� ธนาคารฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
ครั� งคราวเพื�อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมี
สาระสาํคญั 

ธนาคารฯบนัทึกส่วนต่างซึ� งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- ธนาคารฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯไดรั้บรู้ราคา
ที�ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี� จะถูกรับรู้เป็น
รายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนที�ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจํานวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั�น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที�
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื� อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั�น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสํานกังานและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที�ตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื�อสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 4 ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีที�ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 2l ปี 
เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์  - 4, 5  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ธนาคารฯบนัทึกค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี�  

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�ตีราคาเพิ�ม รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

ธนาคารฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อธนาคารฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

2.&.2$ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ธนาคารฯบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

ธนาคารฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอาย ุ          
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ{ เพื�อใช้
ประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งธนาคารฯตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี�  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ - % ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ - 4 ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีที�ใชง้าน 

1.&.14 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี� สินนั�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื�อรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�บนัทึกไวเ้กิดขึ�นจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 

ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี� สินภาษีเงินได ้

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณขึ�นตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราที�คาด
ว่าจะตอ้งใช้ในปีที�ธนาคารฯจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สินโดยใช้
อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใช ้ณ สิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ธนาคารฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�เกิดขึ� น
เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์  
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2.&.2& การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงว่าสินทรัพยข์อง
ธนาคารฯดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า หรือเมื�อตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยเ์ป็นรายปี ธนาคารฯจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ทั�งนี�  
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
นั�นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน แสดงวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1.&.1% การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

สิ นท รั พ ย์ท า ง ก า ร เ งิ นจ ะ ถู ก ตัดรา ย ก า รอ อก จา ก บัญชี เ มื� อ สิ ท ธิ ตา ม สั ญญ า ที� จะ ไ ด้ รั บ                  
กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือธนาคารฯไดโ้อนความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสาํคญัทั�งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั�น ถา้ธนาคารฯไม่ไดโ้อน
หรือไม่ไดค้งไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมดของสินทรัพยท์าง
การเงินนั�นและธนาคารฯยงัคงมีอาํนาจควบคุม ธนาคารฯจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั�น
ต่อไปตามขอบเขตของความเกี�ยวขอ้งต่อเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงินจะถูกตดั
รายการออกจากบญัชี เมื�อหนี� สินทางการเงินนั�นสิ�นสุดลง เช่น เมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสัญญาได้
สิ�นสุด ยกเลิก หรือครบกาํหนด 

2.&.2k เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของธนาคารฯ 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที� เ กิดจากการเปลี� ยนแปลงอัตราแลกเปลี� ยนรวมอยู่ในการคํานวณผล                      
การดาํเนินงาน 
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1.&.1'  ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด
รายการ 

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายโบนสัของธนาคารฯเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังาน
ประจาํปีของพนกังานที�จ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ ธนาคารฯบนัทึก
ค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี� เมื�อพนกังานไดรั้บสิทธิเนื�องจากถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังาน
แลว้ ธนาคารฯบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุน้ถวัเฉลี�ยรายวนัตั�งแต่วนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัสิ�น
รอบระยะเวลาที�รายงานเป็นเกณฑแ์ละจะรับรู้ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงตามการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาหุ้นเพื�อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี� สินโบนัสค้างจ่าย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน         
แต่ละปี จนกวา่ธนาคารฯจะจ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิ�น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่าย
สะสมและเงินที�ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที�ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ� งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั� น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 

ธนาคารฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ� งการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.&.2_ ประมาณการหนี� สิน 

 ธนาคารฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์         
ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นได้อย่าง
น่าเชื�อถือ  

2.&.1` ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง 

การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที� 4` เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กําไร (ขาดทุน)                  
จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณตามราคาตลาด หรือตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าที�เป็นที�
ยอมรับทั�วไป กรณีที�ไม่มีราคาตลาด 

ธนาคารฯบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดโดยใช้การบญัชี
ป้องกนัความเสี�ยง ดงันี�  

ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยง ธนาคารฯมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซึ� งระบุถึงความสัมพนัธ์
ของตราสารป้องกันความเสี� ยงและรายการที�มีการป้องกันความเสี� ยง รวมถึงวตัถุประสงค์ใน               
การบริหารความเสี�ยงของกิจการและกลยทุธ์ในการป้องกนัความเสี�ยง ธนาคารฯยงัไดจ้ดัทาํเอกสาร
การประเมินประสิทธิผลของตราสารที�ใช้ในการป้องกันความเสี� ยงว่ามีประสิทธิผลสูงในการ               
หักกลบกบัการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดที�เกิดจากรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ 
โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยงและทาํอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนที�มีประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงใน
กระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนที�ไม่มีประสิทธิผล
ของตราสารป้องกนัความเสี�ยงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนสะสมที�รับรู้ในส่วน
ของเจ้าของจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปีที�รายการที� มีการป้องกันความเสี� ยงมี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน 

เมื�อตราสารป้องกนัความเสี�ยงหมดอายหุรือไม่เขา้เงื�อนไขของการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอีก
ต่อไป กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�ไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของจะรับรู้ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 
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2.&.$l เครื�องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของธนาคารฯ ตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2l' 
เรื�อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุน เงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม 
ธนาคารฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3_ 

ข) มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นั ในขณะที�
ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั  

  ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหกัดว้ยค่าเผื�อ
หนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วง
นํ� าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื�อถือ สําหรับเครื� องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก
มากกวา่ 2 ปีที�มีราคาซื�อขายในตลาดจะใชร้าคาซื�อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที�
ดีที�สุด ส่วนกรณีที�ไม่มีราคาซื�อขายในตลาดจะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดย
ใช้อตัราดอกเบี�ยในตลาดที�ใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลกัษณะสัญญาคลา้ยคลึง
กนัในการประมาณมูลค่ายติุธรรม 

ธนาคารฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�   

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� นหรือมีอตัรา
ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) 
และหนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี
ที�แสดงในงบการเงิน 

- เงินลงทุนในตราสารหนี� และตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือ
คาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป หากกรณีไม่มีราคา
ตลาด 
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- เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และดอกเบี�ยคา้งรับ ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและเงินให้
สินเชื�อรายยอ่ยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ
ดอกเบี�ยคา้งรับตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เนื�องจาก
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ
และเงินให้สินเชื�อรายย่อยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอตัราดอกเบี� ย
สาํหรับการปล่อยสินเชื�อรายใหม่ในปัจจุบนั 

- ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั
สาํหรับเงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับทั�วไป หากกรณีที�ไม่มีราคาตลาด  

1.&.$2 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิใน            
งบแสดงฐานะการเงินเมื�อมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวม้าหกักลบลบหนี�กนั และ
ตั�งใจที�จะจ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลา
เดียวกบัที�จ่ายชาํระหนี� สิน 

1.&.$$ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั มีดงันี�  

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน   
การพิจารณาว่าธนาคารฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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ค่าเผื�อหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี 

ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื�อแก่
ลูกหนี� จากความเสี� ยงด้านเครดิตที�อาจเกิดขึ� น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากเงินให้สินเชื�อเมื�อลูกหนี� มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี� เงินตน้
และ/หรือดอกเบี� ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนัด
ชาํระหนี�  และการใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัประกนั
และสภาวะเศรษฐกิจ ซึ� งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั� งนี� การใช้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ ดังนั�น            
การปรับปรุงค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใช้ใน
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในระยะยาว 

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ธนาคารฯจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุนทั�วไป เมื�อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน หรือเมื�อมี             
ขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ� งประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยใชว้ธีิพิจารณาจากรายได ้เนื�องจากไม่
มีราคาในตลาดที�สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.9 
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ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอาย ุ           
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอาย ุ         
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานกังานดว้ยราคาที�ตีใหม่ ซึ� งราคาที�ตีใหม่นี� ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใชว้ธีิพิจารณาจากรายได ้ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและ
การประมาณการบางประการ 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี เมื�อมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว
อื�นของพนักงาน 

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี� สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน            
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่า 
ธนาคารฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

ธนาคารฯมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจ           
ในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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%. ข้อมูลทั"วไป 

%.$ ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารฯเป็นบริษทัมหาชนซึ� งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั� งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธนาคารฯได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย ์ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนอยู่ที� เลขที� 48/2 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั� น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ ว ันที�                     
31 ธนัวาคม $%%' ธนาคารฯมีสาขารวม %% สาขาในประเทศไทย 

%.2 ทุนเรือนหุ้น 

 หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทุกประการ เวน้แต่ขอ้กาํหนดบางประการเกี�ยวกบั
เงินปันผลและบุริมสิทธิอื�น ๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของธนาคารฯ เช่น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกบัผูถื้อหุ้นสามญัดว้ย 
แมธ้นาคารฯมิไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในปีใด ธนาคารฯอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิตามอตัราที�กาํหนดดงักล่าวก็ได้ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีที�ธนาคารฯ
ประกาศจ่ายเท่านั�นและไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลยอ้นหลงัสําหรับปีที�ธนาคารฯมิไดป้ระกาศจ่าย และตั�งแต่
วนัที� 4l มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

%.3  สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 22k แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. $535 ธนาคารฯจะตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ % ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

%.? ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที� จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯ ตามมาตรา 9l ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบักรรมการ
ซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของธนาคารฯดว้ย 
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%.& รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั  

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมธนาคารฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับธนาคารฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคารฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� ง
เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

#. ข้อมูลเพิ"มเติม 

#.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู 1,788,263 - 1,788,263 3,120,483 800,000 3,920,483 
ธนาคารพาณิชย ์ 350,986 30,701,000 31,051,986 239,303 44,400,000 44,639,303 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 92 3,700,000 3,700,092 761 3,700,000 3,700,761 
สถาบนัการเงินอื�น - 4ll,lll 4ll,lll - 500,000 500,000 

 รวม 2,139,341 34,701,000 36,840,341 3,360,547 49,400,000 52,760,547 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ - 13,832 13,832 - 25,397 25,397 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - (3,000) (3,000) - (8,000) (8,000) 

รวมในประเทศ 2,139,341 34,711,832 36,851,173 3,360,547 49,417,397 52,777,944 

ต่างประเทศ       
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1,490 - 1,490 ' - 7 

รวมต่างประเทศ 1,490 - 1,490 7 - 7 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 2,140,831 34,711,832 36,852,663 3,360,554 49,417,397 52,777,951 
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ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยหลกัทรัพย์
ภายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสญัญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื�อคืนภาคเอกชน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

ธนาคารพาณิชย ์ 34,400 47,800 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

ธนาคารพาณิชย ์ 34,218 47,873 

3.2 ตราสารอนุพนัธ์ 

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบั
เงินใหสิ้นเชื�อ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี�ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี�ยน - %,$2` 4,$`k,4ll - 310,945 3,315,434 

อตัราดอกเบี�ย - 35,510 1,200,000 28,220 - 2,274,303 

รวม - 40,729 4,496,300 28,220 310,945 5,589,737 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.# เงินลงทุน 

4.3.2 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 
เงนิลงทุนเผื"อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 12,060,173 %,637,810 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 811,472 938,819 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื"อขาย 12,870,185 6,575,169 
ตราสารหนี ที"จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 3,000,000 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 17,816 33,872 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (17,394) (17,722) 

รวมตราสารหนี ที"จะถือจนครบกาํหนด 422 3,016,150 
เงนิลงทุนทั"วไป - ราคาทุน   

ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 483,303 483,873 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (44,961) (45,829) 

รวมเงนิลงทุนทั"วไป 438,342 438,044 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 13,308,949 10,029,363 

ในเดือนสิงหาคม $%%' ธนาคารฯได้ทาํรายการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์จาก                
เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกําหนดเป็นเงินลงทุนชั�วคราวประเภท
หลกัทรัพยเ์ผื�อขายเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารสภาพคล่องของธนาคารดว้ยราคายุติธรรม ณ วนัที�
โอนเปลี�ยนประเภท เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�โอนเปลี�ยนประเภทมีราคาทุนตดัจาํหน่าย ณ วนัโอน
จาํนวนเงินประมาณ 4,ll2 ลา้นบาท ธนาคารฯบนัทึกผลต่างระหว่างราคาทุนตดัจาํหน่ายและมูลค่า
ยติุธรรมเป็นกาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน '4 ลา้นบาท และ
แสดงไวภ้ายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทั� งนี�  ธนาคารฯได้จาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวจาํนวน $,`kl ลา้นบาท โดยมีกาํไรที�เกิดขึ�นจริงจาํนวน '$ ลา้นบาท และกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�น
จริงคงเหลือ ณ วนัที� 32 ธนัวาคม $%%' จาํนวน 2 ลา้นบาท 
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3.3.$ จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%' $%%k 
 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
2 ปี 2 - % ปี เกิน % ปี รวม 

ไม่เกิน         
2 ปี 2 - % ปี เกิน % ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื"อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,087 973 - 12,060 5,435 203 - 5,638 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1 810 - 811 31 907 - 938 
รวม 11,088 1,783 - 12,871 5,466 1,110 - 6,576 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 11,087 1,783 - 12,870 5,465 1,110 - 6,575 
ตราสารหนี ที"จะถือจนครบกําหนด         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - - 3,000 - 3,000 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 14 % - 18 32 2 - 34 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1$) (5) - (17) (18) - - (18) 

รวม 1 - - 1 14 3,002 - 3,016 
รวมตราสารหนี  11,088 1,783 - 12,871 5,479 4,112 - 9,591 

3.3.4 เงินลงทุนที�มีภาระผกูพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม  
ประเภทเงินลงทุน $%%' $%%k ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 $ คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล - 2,758 หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล 

 การหกับญัชี 

3.3.& เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 
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3.3.% เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์�นที�ธนาคารฯถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 1l ขึ�นไปของจาํนวนหุ้นที�ออกจาํหน่ายแลว้
ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

 มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน 

ชื�อหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เค ไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 5,707 - 10 5,707 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 5,894 - 10 6,925 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 4,110 - 10 4,647 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,358 - 10 17,083 - 10 

3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ประเภทหลกัทรัพยที์�ลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)   เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกิจ ณ วนัที� 42 ธนัวาคม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม สิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม 

  $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที"ธนาคารฯถือหุ้นโดยตรง          
TISCO Securities Hong Kong 

Limited (อยูใ่นระหวา่งการ
ชาํระบญัชี) 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

หุน้สามญั หุน้สามญั 100 100 66 66 - - 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า     (22) (22) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      44 44 - - 
หกั: เงินคืนทุน      (&l) (&l) - - 

ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย     (&) (&) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     - - - - 

ในเดือนตุลาคม $%%k ธนาคารฯไดรั้บเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO Securities Hong Kong 
Limited เป็นจาํนวนเงิน &l ลา้นบาท และ TISCO Securities Hong Kong Limited ไดช้าํระบญัชีเสร็จสิ�น
แลว้ในเดือนมกราคม $%%_ 
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3.& เงินให้สินเชื"อแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ 

3.%.1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 
เงนิให้สินเชื"อแก่ลูกหนี    
เงินใหสิ้นเชื�อ 76,542,379 80,126,779 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 202,646,374 226,283,511 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 1,066,507 1,033,508 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (21,947,954) (26,394,058) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (265,622) (223,314) 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  258,041,684 280,826,426 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 527,506 493,055 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  (6,380,337) (5,774,792) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 252,188,853 275,544,689 

3.%.$ จาํแนกตามสกุลเงินและถิ�นที�อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 254,745,384 - 254,745,384 277,545,066 - 277,545,066 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 3,296,300 3,296,300 - 3,281,360 3,281,360 

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�                             
สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 254,745,384 3,296,300 258,041,684 277,545,066 3,281,360 280,826,426 

3.%.4 จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั�น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 
  กล่าวถึง ตํ�ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 678,918 4,782 1,925 - - 685,625 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 26,649,756 4,418,127 82,187 68,003 22,557 31,240,630 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,581,620 121,227 33,574 21,681 14,989 12,773,091 
การสาธารณูปโภคและบริการ 30,290,942 542,126 147,555 40,706 51,002 31,072,331 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 141,491,289 15,130,448 2,595,705 1,737,303 388,553 161,343,298 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 13,237,195 1,121,072 253,833 84,965 12,087 14,709,152 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,163,235 51,545 22,652 22,019 51,366 1,310,817 

อื�นๆ 4,146,317 511,022 129,270 82,407 37,724 4,906,740 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  230,239,272 21,900,349 3,266,701 2,057,084 578,278 258,041,684 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 315,385 212,121 - - - 527,506 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ยคา้งรับ 230,554,657 22,112,470 3,266,701 2,057,084 578,278 258,569,190 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,441,228 71,195 23,157 2,795 - 1,538,375 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,468,365 538,751 140,002 39,767 16,035 39,202,920 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 11,749,451 152,775 25,901 10,997 11,912 11,951,036 
การสาธารณูปโภคและบริการ 31,235,584 630,004 97,881 78,089 1,777 32,043,335 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 160,187,190 14,723,922 2,584,821 824,665 66,641 178,387,239 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 12,707,215 948,514 188,453 27,427 822 13,872,431 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,302,535 56,425 2,355 9,294 57,583 1,428,192 

อื�น ๆ 2,230,065 124,769 23,695 2,860 21,509 2,402,898 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  259,321,633 17,246,355 3,086,265 995,894 176,279 280,826,426 

บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 272,962 220,093 - - - 493,055 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ยคา้งรับ 259,594,595 17,466,448 3,086,265 995,894 176,279 281,319,481 

3.5.& จาํแนกตามประเภทการจดัชั�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

 

เงินให้สินเชื�อ 
แก่ลูกหนี�          

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใชใ้น
การตั�งค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื�อหนี�                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินให้สินเชื�อ  
แก่ลูกหนี�           

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใชใ้น
การตั�งค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื�อหนี�                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชั�นปกติ 230,555 207,633 1,822 259,595 235,950 3,259 
-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 22,112 17,843 2,494 17,466 17,189 1,121 
- จดัชั�นต ํ�ากวา่มาตรฐาน 3,267 3,242 1,073 3,086 3,083 944 
- จดัชั�นสงสัย 2,057 2,033 623 996 988 279 
- จดัชั�นสงสัยจะสูญ 578 524 177 176 107 63 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 191 - - 109 

รวม 258,569 231,275 6,380 281,319 257,317 5,775 

(1) ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี*คาํนวณจากมูลหนี*หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี*ตามสัญญาเช่าซื*อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี*เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที� 31 ธันวาคม 7889 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.;</788< จาํนวน 2,826 ล้านบาท (ณ วันที� ;< ธันวาคม 
7886 จํานวน 7,;A8 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสาํรองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจํานวน 2,635 ล้านบาท (ณ วันที�               
;< ธันวาคม 788C จาํนวน 7,236 ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลูกหนี*รายตัว ซึ�งเมื�อรวมกับยอดเงินสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 3,554 ล้านบาท              
(ณ วันที� ;< ธันวาคม 7886 จาํนวน ;,430 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั*งสิ*นมีจาํนวน 6,189 ล้านบาท (ณ วันที� ;< ธันวาคม 7886 
จาํนวน 8,666 ล้านบาท)  
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 อตัราที�ใชใ้นการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (1) เงินใหสิ้นเชื�ออื�น (2) 

 ณ วนัที� 42 ธันวาคม ณ วนัที� 42 ธันวาคม 

 $%%' $%%k $%%' $%%k 

จดัชั�นปกติ 0.58 0.58 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3.84 4.67 2 2 
จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 23.24 22.95 100 100 
จดัชั�นสงสัย 23.39 23.13 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ 23.33 22.75 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกิน
กว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี*รายตัวแล้ว 

(7) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั*นตํ�าของ ธปท. 

3.%.% ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' ธนาคารฯมีลูกหนี�ภายใตส้ัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินรวม 181,673
ลา้นบาท (42 ธันวาคม $%%k: 200,883 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับรถยนตแ์ละ
สัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพื�อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 64,545 127,403 4,74% 7,020 203,714 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้* (8,637) (11,206) (38) (1,893) (21,774) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (119) (146) - (1) (266) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�
ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 55,789 116,051 4,70' 5,126 181,673 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ**     (2,755) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    178,918 

*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ*นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื*อรอตัดจ่าย 
** ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนี*รายตัวแล้ว 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 66,868 147,877 7,197 5,375 227,317 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้* (9,956) (14,426) (225) (1,604) (26,211) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (42) (180) - (1) (223) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�
ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 56,870 133,271 6,972 3,770 200,883 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ**     (2,658) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    198,225 

*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ*นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื*อรอตัดจ่าย 
** ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนี*รายตัวแล้ว 

3.%.k เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์ มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์

 ธปท.(7) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของธนาคารฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 $%%' $%%k $%%' $%%k 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได้(1) 7,308 5,328 11,494 5,328 

(<)  คาํนวณจากยอดหนี*เป็นรายบัญชี 
(7) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี*ยค้างรับเมื�อลูกหนี*ผิดนัดชาํระดอกเบี*ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

3.%.' รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ� งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
   $%%' $%%k 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 21,948 26,394 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี*ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื*อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�

เกิดขึ*นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื*อ 
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3.%._ การปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' 255k 

ลูกหนี� ที�ไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหนี�ในระหวา่งปี   
จาํนวนลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�โดยการเปลี�ยนแปลง             

เงื�อนไขการชาํระหนี�  (ราย) 2,657 133 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 981 138 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 981 138 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุญัญาถวัเฉลี�ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)   

ลูกหนี� เช่าซื�อ 5 4 
ลูกหนี� สินเชื�อเคหะ 3 2 
ลูกหนี� สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ & - 

ข้อมูลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  42 ธันวาคม $%%' และ $%%k ที� เกี�ยวข้องกับลูกหนี� ที�ผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' 255k 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�   60 32 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที�ไดรั้บชาํระ 366 217 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหาแลว้ดงันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%' $%%k 
 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที�มี                
การปรับโครงสร้างหนี�แลว้ 2,767 1,152 545 390 
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3.I ค่าเผื"อหนี สงสัยจะสูญ 

3.k.2 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่     

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,259,533 1,121,141 943,918 278,617 62,632 108,951 5,774,792 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ�ม (ลด)          

ในระหวา่งปี (1,436,389) 1,373,888 1,223,802 3,674,965 231,564 81,800 5,149,630 
หนี� สูญตดับญัชี (1,324) (755) (1,094,742) (3,329,941) (117,323) - (4,544,085) 

ยอดปลายปี 1,821,820 2,494,274 1,072,978 623,641 176,873 190,751 6,380,337 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่     

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,751,870 1,024,157 555,487 136,361 216,329 3,440 4,687,644 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ�ม              

ในระหวา่งปี 507,879 97,320 1,018,024 2,597,723 147,951 105,511 4,474,408 
หนี� สูญตดับญัชี (216) (336) (629,593) (2,455,467) (301,648) - (3,387,260) 

ยอดปลายปี 3,259,533 1,121,141 943,918 278,617 62,632 108,951 5,774,792 

3.k.$  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

 กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,018,513 2,647,328 108,951 5,774,792 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 932,588 4,135,242 81,800 5,149,630 
หนี� สูญตดับญัชี (504,728) (4,039,357) - (4,544,085) 

ยอดปลายปี 3,446,373 2,743,213 190,751 6,380,337 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

 
กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,206,070 2,478,134 3,440 4,687,644 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 1,286,302 3,082,595 105,511 4,474,408 
หนี� สูญตดับญัชี (473,859) (2,913,401) - (3,387,260) 

ยอดปลายปี 3,018,513 2,647,328 108,951 5,774,792 
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3.k.3 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%6 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 5,902 4,258 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 1,873 1,285 

3.' การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.'.1 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื�อขาดทุนที�บนัทึก 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ในบญัชีแลว้(1 ) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k 

ตราสารหนี�  - หุน้กู้(2) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(3) 6 6 - - 6 6 
 (1) ค่าเผื�อขาดทุนคาํนวณจากมูลค่าเงินลงทุนหักมูลค่าหลกัประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
 (3)เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที�

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี*ย 

3.'.2 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที� 42 ธันวาคม $%%' และ $%%k คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
(1) ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี�                      
ที�รับโอนมา                                  

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

รวม 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 264,939 307,922 - - - - - - 264,939 307,922 

ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 21,900 17,246 - - - - - - 21,900 17,246 

ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 3,267 3,086 - - - - - - 3,267 3,086 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 2,057 996 - - - - - - 2,057 996 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 578 176 46 47 17 18 18 18 659 259 

   รวม 292,741 329,426 46 47 17 18 18 18 292,822 329,509 

(1)  มลูหนี*จัดชั*นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี*โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.'.3 สินทรัพย์จดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อที�กัน
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี�  (Collective Approach) 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหนี�   
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(<)              

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง                           
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(7)                             

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(;)                   

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k $%%' $%%k 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 159,758 180,736 159,758 180,736 0.58 0.58 933 1,049 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 16,071 15,660 16,071 15,660 3.84 4.67 616 732 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,826 2,777 2,826 2,777 23.24 22.95 657 637 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,840 922 1,840 922 23.39 23.13 430 213 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 459 69 459 69 23.33 22.75 107 16 

รวม 180,954 200,164 180,954 200,164   2,743 2,647 

(1) ธนาคารฯไม่ได้นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี*เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญของลกูหนี*ตามสัญญาเช่าซื*อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง

ขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี*รายตัวแล้ว 
(;) ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี*            

รายตัวแล้ว 
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3.K ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 
ทรัพย์สินที"ได้จากการชําระหนี     
   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก   
         ยอดตน้ปี 3,40& 239,700 

โอนเปลี�ยนประเภทผูป้ระเมินราคา - (48,272) 
         จาํหน่าย - (188,024) 

         ยอดปลายปี 3,40& 3,404 
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   
         ยอดตน้ปี 73,725 25,453 

โอนเปลี�ยนประเภทผูป้ระเมินราคา - 48,272 
         เพิ�มขึ�น 83 - 
         จาํหน่าย (6,72_) - 

         ยอดปลายปี 67,08l 73,725 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - อสงัหาริมทรัพย ์ 70,484 77,129 
   สังหาริมทรัพย์   
     ยอดตน้ปี 55,963 19,27& 
     เพิ�มขึ�น 5,576,372 4,056,464 
     จาํหน่าย (5,566,750) (4,019,775) 

     ยอดปลายปี 65,585 55,963 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 136,069 133,092 
   หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า    
     ยอดตน้ปี 18,169 18,187 
     เพิ�มขึ�น 369 `2_ 
     ลดลง (436) (`4k) 

     ยอดปลายปี 18,102 18,169 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 117,967 114,923 
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3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ 255k แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $55' 255k 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 16,067 63,139 
โอนเปลี�ยนประเภทสินทรัพย ์ - (49,655) 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม - 7,445 
อื�น ๆ - (4,862) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 16,067 2k,067 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสํานกังานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ�นปี $%%' โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้�เป็นกระแสเงินสด (discounted 
cash flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย อตัราการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate) อตัราคิดลด (discount rate) และรายการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
โดยอา้งอิงขอ้มูลจากขอ้มูลตลาดที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทรัพยสิ์นที�ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกนั
ได ้รวมทั�งพิจารณาผลประกอบการที�ผา่นมาและแนวโนม้ในอนาคตของทรัพยสิ์นที�ประเมิน ภาวะอุปสงค์
อุปทานของตลาดและปัจจยัที�มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคา
ภายในของธนาคารฯที�มีประสบการณ์ความรู้ความสารถในการประเมินมูลค่า และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 
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3.10   ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

สินทรัพยซึ์�ง
แสดงมูลค่าตาม

ราคาที�ตีใหม ่ สินทรัพยซึ์�งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง ที�ดิน 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั�ง

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วนัที� 1 มกราคม $%%k - 17,509 917,030 565,734 51,228 1,551,501 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ 482,355 - 42,770 43,641 19,931 588,697 
โอนค่าเสื�อมสะสมมาหกักบัราคาทุน (223,598) - - - - (223,598) 
ส่วนเพิ�มจากการตีราคา 298,463 - - - - 298,463 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (516,651) (1,709) (7,468) (525,828) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 557,220 17,509 443,149 607,666 63,691 1,689,235 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 65,154 47,495 7,070 119,719 
รายการปรับปรุง (27,000) - - - - (27,000) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (12,858) (60,363) (6,197) (79,418) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 530,220 17,509 495,445 594,798 64,564 1,702,536 

ค่าเสื"อมราคาสะสม:       
ณ วนัที� 1 มกราคม $%%k - - 556,381 514,986 37,938 1,109,305 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 59,667 35,594 8,009 103,270 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�โอนเขา้ 223,598 - - - - 223,598 
โอนค่าเสื�อมสะสมมาหกักบัราคาทุน (223,598) - - - - (223,598) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/  

ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (256,551) (1,692) (7,468) (265,711) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k - - 359,497 548,888 38,479 946,864 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 9,454 - 32,939 29,952 10,008 82,353 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ 
 ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (11,574) (60,337) (6,197) (78,108) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 9,454 - 380,862 518,503 42,290 951,109 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 557,220 17,509 83,652 58,778 25,212 '&$,371 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 520,766 17,509 114,583 76,295 22,274 751,427 

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ นสุดวนัที" #$ ธันวาคม:      

255k      103,270 

255'      82,353 
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ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k ธนาคารฯไดท้บทวนและเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมูลค่าที�ดิน 
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมที�แสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคา           
ที�ตีใหม่ ซึ� งคือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�ประเมิน ธนาคารฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในวนัที�  22 พฤศจิกายน 2556 โดยใช้วิธีรายได ้
(Income Approach) การเปลี�ยนนโยบายการบนัทึกมูลค่าอาคารชุดสาํนกังานนี� ไดใ้ชว้ิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสาํนกังานของปี $%%k จึงคิดจากวธีิราคาทุน และจะเริ�มคิดจากราคาที�ตีใหม่ตั�งแต่
ตน้ปี $%%' ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกาํไร
สุทธิสาํหรับปี หากไดมี้การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั�งแต่ตน้ปี 

หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดงักล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที�              
42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k จะเป็นดงันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสื�อมราคาสะสม 252,765 258,757 

3.$1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k แสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%':  
ราคาทุน %_&,759 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (361,158) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 223,601 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม $%%k:  
ราคาทุน 382,876 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (343,055) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 39,821 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k 
แสดงไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%' $%%k 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 39,821 64,638 
ซื�อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 208,119 5,091 
ตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (5,283) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (19,056) (29,908) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 223,601 39,821 

A 6-49



38 

3.12 สินทรัพย์อื"น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%k 

ภาษีมลูค่าเพิ�มสุทธิ 360,056 413,971 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 61,426 53,518 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 52,600 50,310 
เงินมดัจาํ 40,768 36,120 
ลกูหนี� อื�น 491,149 587,580 
สินทรัพยอื์�นๆ  214,461 464,669 

รวมสินทรัพยอื์�น 1,220,460 1,606,168 

3.$3 เงินรับฝาก 

 3.23.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%6 
เงินรับฝาก   

จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 3,250,954 2,716,643 
ออมทรัพย ์ 49,606,051 40,751,442 
จ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 22,613,265 12,917,074 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 1,034,917 20,938,222 
  - เกิน 1 ปี 313,129 201,249 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 129,572,991 188,022,865 

รวม 206,391,307 265,547,495 
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3.23.$ จาํแนกตามระยะเวลาที�เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%6 
ไม่เกิน 1 ปี * 205,885,759 265,059,553 
เกิน 1 ปี 505,548 487,942 

รวมเงินรับฝาก 206,391,307 265,547,495 

* รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.13.3 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม $%%' และ 255k เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที�เป็นเงินบาทของผูฝ้ากที�มีถิ�น
ฐานอยูใ่นประเทศ 

3.$4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี สิน)  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน                              

เพื�อการฟื� นฟูฯ - 23,645 23,645 - 26,118 26,118 
ธนาคารพาณิชย ์ 52,836 500,000 552,836 98,795 - 98,795 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 500,000 500,000 - 532,520 532,520 
สถาบนัการเงินอื�น 1,376,577 7,899,326 9,275,903 3,012,474 8,613,487 11,625,961 

รวม 1,429,413 8,922,971 10,352,384 3,111,269 9,172,125 12,283,394 

3.$5 ตราสารหนี ที"ออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%k 
เงินกูย้ืมในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,643,000 8,243,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 51,056,900 28,566,000 
ตัnวแลกเงิน 36,122 145,822 
ตัnวสญัญาใชเ้งิน 797 797 

รวม 57,736,819 36,955,619 
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3.25.2 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ 2556 ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที�ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 $%%' $%%k (บาท) $%%' $%%k   

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี $%%$ - 2.00 2,lll - 2,lll ปี $%62 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ %.%l ต่อปี ระยะเวลา

ตั�งแต่ปีที� 1 ถึง ปีที� 3, ร้อยละ 6.ll ต่อปี 
ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 4 ถึง ปีที� 7 และร้อยละ 
6.%l ต่อปี ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 8 ถึง ปีที� 10 

ปี $%%$ - 2.00  2,lll - 2,000 ปี $%62 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ %.ll ต่อปี ระยะเวลา
ตั�งแต่ปีที� 1 ถึง ปีที� 3, ร้อยละ 5.5l ต่อปี 
ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 4 ถึง ปีที� 7 และร้อยละ 
6.ll ต่อปี ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 8 ถึง ปีที� 10 

ปี $%%4 1.00 1.00 2,lll 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ %.ll ต่อปี  
ปี $%%4 1.00 1.00 2,lll 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.80 ต่อปี  
ปี $%%5 1.00 1.00 2,lll 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี $%%5 1.24 1.24 2,lll 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.60 ต่อปี  
ปี $%%' 1.60 - 1,000 1,600 - ปี $%k' อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ k.l0 ต่อปี  
ปี $%%' 0.80 - 2,lll 800 - ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ k.l0 ต่อปี  
รวม    6,643 8,243   

3.25.$ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ 2556 ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะสั�นไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลาที�
ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 $%%' $%%k (บาท) $%%' $%%k   
 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี $%%6 - 2k.1kk 1,000 - 16,166 ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  2.80 - 3.15 ต่อปี 
ปี $%%6 - 4.00 1,000 - 3,000 ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.15 ต่อปี 
ปี $%%6 - 4.%l 1,000 - 3,500 ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.15 ต่อปี 
ปี $%%6 - 4.ll  1,000 - 3,000 ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.10 ต่อปี 
ปี $%%6 - $.kl 1,000 - 2,600 ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.05 ต่อปี 
ปี $%%6 - l.4l 1,000 - 300 ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.10 ต่อปี 
ปี $%%' 51.057 - 1,000 51,057 - ปี $%%_ อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  2.55 - 2.87 ต่อปี  
รวม    51,057 28,566   
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3.25.4 ตัnวแลกเงิน 

ตัnวแลกเงินประกอบดว้ยตัnวแลกเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัราดอกเบี�ยลอยตวัซึ� งทยอยครบ
กาํหนดชําระในปี 2557 ถึงปี 2558 โดยตัnวแลกเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�มีอตัราดอกเบี� ยอยู่ใน
ระหวา่งอตัราร้อยละ 2.50 ถึง 3.20 ต่อปี 

3.$6 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ 255k แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 2ll,885 98,534 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 11,36_ 8,467 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 4,955 3,465 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (2,139) (3,055) 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15,67$ (6,526) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 130,741 100,885 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 46,045 43,668 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 176,786 2&&,553 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2`,403 13,821 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,332 4,390 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,955 14,622 

รวมผลประโยชน์พนกังาน 28,690 32,833 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของธนาคารฯที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น และรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของกาํไรสะสม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $556 มีจาํนวนประมาณ 
44 ลา้นบาท และ $l ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 $%%' $%%k 

อตัราคิดลด $.24 - &.$' 2.36 - 4.64 
อตัราการขึ�นเงินเดือนเฉลี�ย &.$2 3.80 
อตัราเงินเฟ้อเฉลี�ย $.$2 2.92 

จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพนัที�ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สาํหรับปีปัจจุบนัและสี�ปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน ์

ภาระผกูพนัที�ถูกปรับปรุงจาก
ผลของประสบการณ์ 

42 ธนัวาคม 2557 176,786 11,531 
42 ธนัวาคม 255k 144,553 8,974 
42 ธนัวาคม 255% 131,686 18,574 
42 ธนัวาคม 255& 83,767 4,925 
42 ธนัวาคม 2553 62,567 - 

3.$7  หนี สินอื"น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�นๆ คา้งจ่าย 346,168 204,714 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 664,267 809,500 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,153,412 967,917 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,465,741 1,406,311 
บญัชีพกัเจา้หนี�  345,707 583,942 
หนี� สินอื�นๆ  192,803 193,050 

รวมหนี� สินอื�น 4,168,098 4,165,434 
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ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ� งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ� งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ�งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่สําหรับพนักงานที�การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื�อเพิ�ม
แรงจูงใจในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนสัประจาํปี
บางส่วนที�พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื�อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
ทั�งนี� การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี�ยรายวนัระยะเวลา 5 ปี
จากวนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัที�จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม $%%' และ 255k ธนาคารฯมียอด              
คงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที�ให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 2'k ลา้นบาท 
และ 122 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.$8 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

จนถึงวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เป็นจาํนวน 627,952,146 หุน้  

 ณ วนัที� 42 ธันวาคม $%%' และ $%%k ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิในการแปลงสภาพมี
จาํนวน 2l& หุ้น อย่างไรก็ตาม ตั�งแต่วนัที� 4l มิถุนายน $%%$ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุ้นสามญั
ทุกประการ 

3.$9 เงินกองทุนที"ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื�อเช่าซื�อรายยอ่ย 
สินเชื�อธุรกิจรายใหญ่ ฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์�น 

 สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k นั�น ธนาคารฯไดมี้การจดัสรรเงินสํารองส่วนเกิน
จากการจดัชั�นเพื�อเป็นส่วนหนึ� งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูกจดัสรรตามสัดส่วนเขา้
เป็นเงินกองทุนชั�นที� 2 และเงินกองทุนชั�นที� $ ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' 2556 

เงนิกองทุนชั นที" 1 ที"เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 8,191,712 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 1,120,738 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 9,764,407 7,943,322 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 220,913 - 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� 2 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (125,120) (620,223) 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 1 ที"เป็นส่วนของเจ้าของ 22,602,900 17,619,549 
เงนิกองทุนชั นที" $ ที"เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล        1 1 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 1 22,602,901 17,619,550 

เงนิกองทุนชั นที" %   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 7,518,700 
เงินสาํรองส่วนเกิน 340,851 - 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 653,690 608,075 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 2 7,637,541 8,126,775 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั งสิ น 30,240,442 25,746,325 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กาํหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� 2 ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 12.55 4.50 9.15 4.50 
เงินกองทุนชั�นที� 2 ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 12.55 6.00 9.15 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 16.80 8.50 13.37 8.50 

 เพื�อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. $%/$%%$ เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วนัที�               
4l มิถุนายน $%%' ไวใ้น Website ของธนาคารฯเมื�อวนัที� 42 ตุลาคม $%%' แลว้ 
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3.20 ส่วนเกนิทุนจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,166 4,229 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นระหวา่งปี 33,585 2,937 

 40,751 7,166 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (8,150) (1,433) 

ยอดคงเหลือปลายปี 32,601 5,733 

3.%1 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานักงาน ส่วนเกินทุน             
จากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�เหลืออยู่ของ
อาคารและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

ยอดคงเหลือตน้ปี $`_,463 - 
ตีราคาใหม่ - 298,463 
รายการปรับปรุง (27,000) - 
โอนไปกาํไรสะสม (2,777) - 

 268,686 298,463 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (54,293) (59,693) 

ยอดคงเหลือปลายปี 214,393 238,770 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.22 รายได้ดอกเบี ย 

 รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ประกอบดว้ย  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 587,357 910,446 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  404,751 215,356 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  6,062,734 5,797,993 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 10,888,713 10,995,496 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 17,943,555 17,919,291 

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

เงินรับฝาก 6,112,189 7,362,433 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 254,050 299,789 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,284,148 1,254,479 
ตราสารหนี� ที�ออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 422,938 433,678 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 1,007,531 354,475 

เงินกูย้มื 2,901 180,078 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 9,083,757 9,884,932 
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3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%' 
และ $%%k ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 10,822 10,498 
-    การบริการการประกนัภยั 2,313,135 2,605,753 
-    การบริการที�ปรึกษาทางการเงิน 2,250 3,000 

- อื�นๆ 741,598 675,162 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,067,805 3,294,413 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (64,447) (77,481) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,003,358 3,216,932 

3.25 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื"อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 50,114 (7,492) 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย (38,386) 11,039 

- ตราสารหนี�  11,862 13,416 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 23,590 16,963 
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3.26 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%' และ $%%k 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%6 

กาํไรจากการขาย   
- เงินลงทุนเผื�อขาย 117,392 512 
- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 29 155 

- เงินลงทุนทั�วไป 22,387 39,570 

รวม 139,808 40,237 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า    

- เงินลงทุนทั�วไป 868 1,912 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 480 

รวม 868 2,392 

กาํไร (ขาดทุน) จากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 829 (4,037) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 141,505 38,592 

3.27 หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ� นสุดว ันที�                   
42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลบั) (5,000) 3,000 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา (โอนกลบั) (328) (3,075) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  3,983,477 3,641,701 

รวม 3,978,149 3,641,626 
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3.28 รายได้จากการดําเนินงานอื"นๆ 

 รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%' และ 
$%%k ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 21,774 4,789 
รายไดเ้งินปันผล 75,295 74,956 
อื�นๆ 23,136 28,833 

รวม 120,205 108,578 

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื"นๆ 

 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%' และ 
$%%k ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร &',&'` 44,293 

ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 2`,l%k 29,908 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 266,411 175,484 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 83,396 78,740 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 91,355 70,475 

อื�นๆ 140,070 124,290 

รวม 647,767 523,190 
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3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%6 สรุปไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 2557 $%%k 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 912,090 703,516 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 933 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว 
 และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (144,044) 12,445 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที"แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 768,046 716,894 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
42 ธนัวาคม $%%' และ $%%6 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%7 2556 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง (เพิ�มขึ�น) (6,717) (587) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 5,400 (59,693) 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 3,134 (1,305) 

ภาษีเงินไดที้�บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 1,817 (61,585) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%6 สามารถแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 2557 $%%6 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,866,351 3,594,095 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ $l ร้อยละ $l 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 773,270 '2_,819 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 933 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาเสียภาษี

และค่าใชจ่้ายสุทธิที�ไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (5,224) (2,858) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 768,046 716,894 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียด
ดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์หนี� สิน
ภาษีเงินไดที้�แสดงในกาํไรหรือขาดทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%k $%%7 $%%6 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  38,150 21,796 16,354 21,108 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 26,688 26,928 (240) (1,385) 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 3,621 3,634 (13) (3) 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ 41,348 25,773 15,575 8,237 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ 3,151 6,812 (3,661) (2,497) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 12,631 25,479 (12,848) 10,445 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (1,489) (1,489) - (1,489) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (54,293) (59,693) - - 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (8,150) (1,433) - - 
(กาํไร) ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก         

ตราสารอนุพนัธ์ 6,888 (5,858) 12,746 (248) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�น                   

เมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย (451,161) (522,672) 71,511 (118,796) 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ 146,753 134,183 12,570 73,512 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 131,610 114,657 16,953 (23,930) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 35,357 28,910 3,312 3,877 

อื�นๆ 95,038 83,253 11,785 18,724 

สินทรัพย์ (หนี สิน) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  26,142 (119,720) 144,044 (12,445) 
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3.31 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 255' 255k 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น   
เงินลงทุนเผื�อขาย:   

กาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 150,977 3,449 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไรที�รวมอยูใ่นกาํไร

หรือขาดทุน (117,392) (512) 
 33,585 2,937 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย ์ (27,000) 298,463 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (15,672) 6,526 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (9,087) 307,926 
ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ 
 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 1,817 (61,585) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิ (7,270) 246,341 

3.32 ภาษีเงินได้ที"เกี"ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%7 $%%6 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ           
วดัมลูค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 33,585 (6,717) 26,868 2,937 (587) 2,350 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ                       
ตีราคาสินทรัพย ์ (27,000) 5,400 (21,600) $`_,463 (59,693) 238,770 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (15,672) 3,134 (12,538) 6,526 (1,305) 5,221 

 (9,087) 1,817 (7,270) 307,926 (61,585) 246,341 
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3.33 กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี ทั�งนี� ผูถื้อ
หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2557 $%%k 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (พนับาท) 3,098,305 2,877,201 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 878,084 782,514 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 3.53 3.68 

3.34 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที�           
2 มกราคม 

$%%7 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที�           
31 ธนัวาคม 

$%%' 

ยอดคงค้าง      
บริษัทใหญ่     
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     

เงินรับฝาก 509,783 1,491,029 (1,471,747) 529,065 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 289 169 (342) 116 
เงินปันผลคา้งจ่าย 655,24' 1,105,742 (655,24') 1,105,742 
หนี� สินอื�น 73,685 46,130 (29,857) 89,958 

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั (เกี"ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 495,000 297,000 (495,000) 297,000 
สินทรัพยอื์�น:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 594 1,711 (261) 2,044 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั 9,729 10,546 (13,724) 6,551 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  30,000 - (30,000) - 
   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั 400 2,800 (3,200) - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที�           
2 มกราคม 

$%%7 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที�           
31 ธนัวาคม 

$%%' 

ยอดคงค้าง (ต่อ)     

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั (เกี"ยวข้องโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)     
เงินรับฝาก:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  19,958 15,295 (5,953) 29,300 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  129,305 25,664 (32,270) 122,699 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั  32,841 - - 32,841 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  38,156 6,528 (582) 44,102 
   บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 170,651 55,186 (20,779) 205,058 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั 4,045 1,550 (3,425) 2,170 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 580 178 (159) 599 
   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั 1,424 148 (1,078) 494 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน):     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 844,147 496,999 (1,191,833) 149,313 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  66,521 51,568 (1,430) 116,659 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 645 596 (1,230) 11 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  56 669 (63) 662 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  146 376 (423) 99 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั - 25 (25) - 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  - 162 (162) - 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  172 30 (149) 53 
หนี� สินอื�น:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 36,840 7,120 (11,920) 32,040 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 1,960 3,368 (2,565) 2,763 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 748 183 (281) 650 
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สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                    
42 ธนัวาคม (หน่วย: พนับาท) 

 $%%' 255k เงื�อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 
รายการที"เกดิขึ นในระหว่างปี    
บริษัทใหญ่    
     ค่าใชจ่้ายการบริหารความเสี�ยงและ

การเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
และงานดา้นธุรการ 

975,434 1,042,666 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ดอกเบี�ยจ่าย 21,560 22,930 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั
ลูกคา้รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายอื�น 9,263 9,263 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั
ลูกคา้รายอื�น 

     รายไดอื้�น 750 - เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั
ลูกคา้รายอื�น 

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั    
     ดอกเบี�ยรับ 9,526 19,416 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั

ลูกคา้รายอื�น 
     รายไดค้่าบริการเกี�ยวกบัเงินใหสิ้นเชื�อ 5,175 10,320 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั

ลูกคา้รายอื�น 

     รายไดอื้�น 10,434 4,461 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั
ลูกคา้รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายค่าบริการที�ปรึกษาเกี�ยวกบั 
 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

260,000 250,000 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 49,852 44,071 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้หบ้ริการ                              
รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินใหสิ้นเชื�อ 122,880 60,261 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง 

     ดอกเบี�ยจ่าย 13,338 22,930 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั
ลูกคา้รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายอื�น 7,436 10,373 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บั
ลูกคา้รายอื�น 
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เงินใหสิ้นเชื�อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' 2556 

เงินใหสิ้นเชื�อ(1) 6,306 7,568 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' 2556 

เงินรับฝาก 90,118 84,899 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน
ที�จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหว่างปี และผลประโยชน์อื�นของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 2&_ 2&' 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 $ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 19 16 
รวม 170 165 
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3.35 ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของธนาคารฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร 

เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน ธนาคารฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 4 ประเภท ดงันี�  

2.  สินเชื�อรายย่อย เป็นการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที�เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใหสิ้นเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภคเป็นหลกั 

$.  สินเชื�อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื�อและบริการที�เกี�ยวขอ้งให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ที�เป็นบริษทัหรือกลุ่มองคก์รธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื�อนาํไปใช้ในวตัถุประสงคด์า้น
การพาณิชยต่์างๆ และการใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้ง 

4.  บริหารเงินและอื�นๆ เป็นส่วนงานที�ทาํหนา้ที�บริหารสินทรัพยแ์ละหนี� สินของธนาคารและส่วนงานอื�นๆ  

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่า
ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื�อและรายได้ดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงานดา้นภาษีเงินไดข้องทั�งกลุ่ม ดงันั�น ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มี
การปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของธนาคารฯ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%' 
และ $%%k มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สินเชื�อ         
รายยอ่ย 

สินเชื�อ 
ธุรกิจ 

บริหารเงิน      
และอื�นๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 
สําหรับปีสิ นสุดวันที" #$ ธันวาคม %&&'      
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,842 2,168 727 12,737 - 12,737 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,585 1,585 (1,585) - 

รวมรายได้ 9,842 2,168 2,312 14,322 (1,585) 12,737 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 6,292 2,005 564 8,860 - 8,860 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ            

บริการสุทธิ 2,915 90 (2) 3,003 - 3,003 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 636 73 1,750 2,459 (1,585) 874 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,842 2,168 2,312 14,322 (1,585) 12,737 

       
ค่าเสื�อมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (256) (36) (514) (806) - (806) 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (3,865) (704) (1,103) (5,672) 1,585 (4,087) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และ                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,569) (105) (304) (3,978) - (3,978) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (7,690) (845) (1,921) (10,456) 1,585 (8,871) 

       
กาํไรตามส่วนงาน $,152 1,323 391 3,866 - 3,866 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (768) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี      3,098 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   สินเชื�อ สินเชื�อ บริหารเงิน รวม 

   รายยอ่ย ธุรกิจ และอื�นๆ ส่วนงาน 

ณ วันที" #$ ธันวาคม %&&'       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน   190,773 67,293 47,820 305,886 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ   23 2 726 751 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สินเชื�อ         
รายยอ่ย 

สินเชื�อ 
ธุรกิจ 

บริหารเงิน      
และอื�นๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม %&&I       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,683 2,017 716 12,416 - 12,416 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,433 1,433 (1,433) - 

รวมรายได้ 9,683 2,017 2,149 13,849 (1,433) 12,416 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 5,539 1,875 620 8,034 - 8,034 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ            

บริการสุทธิ 3,080 145 (8) 3,217 - 3,217 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,064 (3) 1,537 2,598 (1,433) 1,165 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,683 2,017 2,149 13,849 (1,433) 12,416 

       

ค่าเสื�อมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (260) (33) (501) (794) - (794) 
ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอื�นๆ (4,205) (652) (962) (5,819) 1,433 (4,386) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (3,246) (861) 465 (3,642) - (3,642) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (7,711) (1,546) (998) (10,255) 1,433 (8,822) 

       

กาํไรตามส่วนงาน 1,972 471 1,151 3,594 - 3,594 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (717) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี      2,877 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   สินเชื�อ สินเชื�อ บริหารเงิน รวม 

   รายยอ่ย ธุรกิจ และอื�นๆ ส่วนงาน 

ณ วันที" #$ ธันวาคม %&&I       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน   207,720 73,130 61,180 342,030 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ   20 3 719 742 

A 6-71



60 

3.36 กองทุนสํารองเลี ยงชีพ 

 ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. $53l ธนาคารฯและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ            
5-15 ของเงินเดือน ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขในขอ้บงัคบัของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีที�ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี $%%' และ $%%k ธนาคารฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็น
จาํนวนเงิน '% ลา้นบาท และ k4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.37 ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น 

 3.47.2 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

การรับอาวลัตัnวเงิน 7,151 42,552 
การคํ�าประกนัอื�น 628,138 753,815 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 34,070 54,041 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 4.48.5) 1,200,000 2,274,303 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ขอ้ 4.48.5) 3,296,300 3,315,434 
รวม 5,165,659 6,440,145 

3.37.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k มีคดีซึ� งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 4%` ลา้นบาท และ 4%& ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลของคดียงัไม่เป็นที�สิ�นสุด ฝ่ายบริหารของ
ธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวต่องบการเงิน 

3.37.3 ภาระผกูพนัอื�น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพนัที�เกี�ยวเนื�องกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงที�และอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามที�ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3-` ปี 
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 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ธนาคารฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 2 ปี 112 103 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 136 61 
มากกวา่ 5 ปี 3 5 

3.38 เครื"องมือทางการเงิน 

3.38.2 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี� ที�มีต่อธนาคารฯเมื�อครบกาํหนดได ้หรือ  
จงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�จะชาํระหนี�ใหก้บัธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  และการคํ�าประกนั
การกูย้มืและอื�นๆ 

ธนาคารฯมีการบริหารจดัการความเสี�ยงแบบรวมศูนย ์ภายใตแ้นวทางการกาํกบัแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯกาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงและวิธีการในการควบคุม
สินเชื�อที� เหมาะสมตั� งแต่ขั�นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ การวิเคราะห์ความเสี� ยงและ
ความสามารถในการชาํระหนี�  นอกจากนี� ธนาคารฯไดน้าํระบบ Credit Scoring มาใช้กบัสินเชื�อ            
เช่าซื� อรายย่อยโดยสามารถเพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื�อให้สะท้อน         
ความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น ธนาคารฯไดจ้ดัให้มีการสอบทานสินเชื�อเพื�อตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพสินเชื�อเพื�อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเชื�อที�จะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันั�น
ธนาคารฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อและการคํ�าประกนั
การกู้ยืมนี�  นอกจากนี� การให้สินเชื�อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตวัอยู่ในระดับตํ�าเนื�องจาก
ธนาคารฯมีฐานลูกค้าที�หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�
ธนาคารฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อ คือ มูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�แสดง
อยูใ่นงบการเงิน 
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คุณภาพของความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อของธนาคารฯ ซึ� งเป็นเงินให้สินเชื�อ          
ส่วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดงันี�  

ความเสี� ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อที�ไม่เกินกําหนดชําระของธนาคารฯ สามารถจาํแนก
คุณภาพของความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก สินเชื�อที�
มีคุณภาพสูง และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง โดยกาํหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที�คาด
ว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี ทั�งนี�  สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความ
เสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ l.$ ของยอดสินเชื�อใน
กลุ่ม สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 
ปี ระหว่างร้อยละ l.$ ถึงร้อยละ $ และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความ
เสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี มากกวา่ร้อยละ $   

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อจาํแนกตามคุณภาพของสินเชื�อไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 
สินเชื�อที�ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   

สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก 112,689 110,130 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง 41,865 60,983 
สินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง 5,204 9,623 

รวม 159,758 180,736 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระระหวา่ง 42 วนั ถึง `l วนั  16,071 15,660 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ `l วนั 5,124 3,768 

รวมทั�งหมด 180,953 200,164 
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3.38.$ ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบี�ย ซึ� งจะมีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือเงินกองทุนของธนาคารฯ 

เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกต์ใช ้          
โดยความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของธนาคารฯ
จะถูกประเมินโดยแบบจาํลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที�เหมาะสมกับลักษณะของ              
ความเสี�ยงแต่ละประเภท นอกจากนี�ธนาคารฯยงัไดใ้ชก้ระบวนการทดสอบยอ้นหลงั (Back Testing)              
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสี�ยงภายใตภ้าวะ
วิกฤติ (Stress Testing) เพื�อใช้ประกอบการวดัความเสี�ยงในกรณีที�ตวัแปรจากแบบจาํลองได้ถูก
กาํหนดให้อยูใ่นเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั�งนี� วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่อง
ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 

 3.38.$.2 ความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที�มีราคาซื� อขาย             
ในตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯที�มีราคา
ซื�อขายในตลาด ณ วนัที�ในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลักการ  
Value at Risk ค่าความเสี�ยงที�คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าที�ใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที�อาจจะเกิดขึ� น ณ ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ ``            
ในกรณีที�คงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 2 ปี 
แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาด   
ตราสารหนี�  2% 38 
ตราสารอนุพนัธ์ $$ - 
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3.38.$.$ ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิในระยะเวลา 2 ปี ต่อการเปลี�ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี�ย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี�ยคงที�ของธนาคารฯ ณ วนัที�ในงบการเงิน โดยกาํหนดให้การเปลี�ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี�ยเกิดขึ�นทนัทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตวัตามปกติของสินทรัพย์
และหนี� สิน แสดงดงันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความอ่อนไหวของ                     

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง)                  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย   
   ดอกเบี�ยขึ�นร้อยละ 1 (426.59) (657.56) 
   ดอกเบี�ยลงร้อยละ 1 426.59 657.56 

อย่างไรก็ตาม เ มื� อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี� ยนแปลง             
อยา่งค่อยเป็นค่อยไปของอตัราดอกเบี�ยซึ� งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจที�แทจ้ริง
ไดดี้กวา่ ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิที�เกิดขึ�นจะนอ้ยกวา่ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี�ยสุทธิจากการวิเคราะห์ขา้งตน้ ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อ
การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที�แสดงนี� ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี� ที�มี
ราคาซื�อขายในตลาด ซึ� งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
ของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดแลว้ 
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3.38.$.4 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

 ธนาคารฯมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 
 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,180 1,180 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 34,712 2,091 36,853 
เงินลงทุนสุทธิ - 7,894 5,41k 13,309 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (<) 12,446 241,185 4,938 258,569 
 12,496 283,790 13,625 309,911 
หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 52,594 153,533 264 206,391 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 46% 9,84k 41 10,352 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 400 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 41 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 57,737 - 57,737 
 53,0%` 221,11k 746 274,921 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี*ยปรับขึ*นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี*ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยดุรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 
 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,130 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 49,417 3,311 52,778 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 28 28 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,878 4,151 10,029 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (<) 15,994 261,015 4,311 281,320 
 16,044 316,310 12,931 345,285 
หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 43,282 222,079 186 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 461 11,673 149 12,283 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 345 345 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 311 311 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 36,956 - 36,956 
 43,743 270,708 991 315,442 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี*ยปรับขึ*นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี*ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยดุรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�แยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัที�ในงบการเงินได้
ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 34,414 - 298 - 34,712 $.l2%& 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,07_ 4,031 1,784 - 7,894 3.3603 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  23,349 28,720 51,422 131,773 5,921 241,185 6.8505 
 23,349 65,21$ 55,453 133,855 5,921 283,790  
หนี สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 3,920 115,425 33,683 50% - 153,534 2.6197 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 833 6,111 2,87_ 24 - 9,84k 2.5430 
ตราสารหนี� ที�ออกและ 
 เงินกูย้มื 37 32,834 18,223 - 6,643 57,737 2.8393 
 4,790 154,370 54,78& 5$` 6,643 221,116  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 48,922 495 - - 49,417 2.2549 
เงินลงทุนสุทธิ 2 432 1,332 4,112 - 5,878 3.9485 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  23,289 25,663 55,527 149,020 7,516 261,015 6.9686 
 23,291 75,017 57,354 153,132 7,516 316,310  
หนี สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 6,587 161,925 53,079 488 - 222,079 3.0432 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1,907 7,251 2,489 26 - 11,673 2.8367 
ตราสารหนี� ที�ออกและ 
 เงินกูย้มื 37 11,921 16,755 - 8,243 36,956 3.5493 
 8,531 181,097 72,323 514 8,243 270,708  

ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�หยดุรับรู้รายได)้ ตามที�แสดง
ในตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
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3.38.3 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี� ยงที�ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการ         
ชาํระเงินเมื�อครบกาํหนด เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหา
เงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความตอ้งการภายในระยะเวลาที�กาํหนด ซึ� งอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อธนาคารฯได ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทั�งภายในและภายนอก โดยปัจจยั
ภายในขึ� นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี� สินและการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่อง                     
เพื�อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึ�นอยู่กบัภาวะสภาพคล่องของตลาดและ           
ความเชื�อมั�นของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าที�ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 
หน่วยงานบริหารความเสี� ยงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้
เป็นไปตามขอบเขตที�กาํหนด 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก  สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี� ยงด้าน          
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั�งผลกระทบต่อสถานะความเสี�ยงของธนาคารฯ
ในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ไดค้าดการณ์ขึ�น ในส่วนของความเสี�ยงจากความไม่สอดคลอ้ง
กนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch) และระดบัของ
สินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพื�อให้ความเสี�ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที�
เหมาะสม นอกจากนี�แผนฉุกเฉินสาํหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องในภาวะวกิฤติเศรษฐกิจไดถู้ก
จดัทาํขึ�นเพื�อใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดท้นัเวลา นอกจากเครื�องมือที�กล่าวไวข้า้งตน้ธนาคารฯยงักาํหนด
สัดส่วนสินเชื�อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อควบคุมความเสี�ยง โดย
ฐานะความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตามอยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั� งสถานการณ์ของ
ธนาคารฯและสถานการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งระบบสถาบนัการเงิน ซึ� งทาํให้มีปริมาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกวา่ปกติ  
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ธนาคารฯมีแหล่งที�มาของเงินทุนที�สําคญัจากการระดมเงินฝากเป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ที�             
ผา่นมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมื�อครบอายุที�ต ํ�าโดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบั
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี� ธนาคารฯยงัมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิอีกจาํนวนหนึ� ง  สําหรับการใช้ไปของ
เงินทุนนั�น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื�อเป็นหลกั โดยเงินทุนส่วนหนึ� งจะดาํรงเป็น
สินทรัพย์สภาพคล่องเพื�อรองรับความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง ทั�งนี� ธนาคารฯมีวงเงินที�อาจจะให้
สินเชื�อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื�อเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่องยามจาํเป็นสาํหรับบริษทัในกลุ่ม  

3.38.3.2 ปริมาณของหนี� สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่             
4 เดือน 3 - 2$ เดือน มากกวา่ 2 ปี รวม 

หนี� สิน $2`,_89 54,785 7,208 281,882 
  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่             
4 เดือน 3 - 2$ เดือน มากกวา่ 2 ปี รวม 

หนี� สิน $&2,4'' 72,323 8,7%' 322,45' 

 เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หนี� สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยงัคงถูกนาํมาฝากใหม่ใน
อตัราที�สูงถึงร้อยละ `l โดยเฉลี�ย ดงันั�นเมื�อพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะ            
ต ํ�ากว่าขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด ทั�งนี� ปริมาณหนี� สินที�มีระยะเวลา
คงเหลือนอ้ยกวา่ 4 เดือนส่วนหนึ�งนั�นเป็นเงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ� งเงินฝาก
ประเภทดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื�อนยา้ยปริมาณเงินที�รวดเร็ว 
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3.38.3.$ ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์�มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสี�ยง  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%' $%%k 

องคป์ระกอบของสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,1_l 1,130 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 36,853 52,778 

   เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิ 12,870 6,575 

   รวมสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง(1) 50,903 60,483 

   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์(1) 12,900 16,600 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

 ธนาคารฯมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ ว ันที�                  
42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ธนาคารฯมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ� งคาํนวณเป็นรายวนัอยู่ที� 
%l,903 ลา้นบาท และ 60,483 ลา้นบาท ตามลาํดบั สูงกวา่ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ซึ� งธนาคารฯพิจารณาเป็นรายวนัที� 2$,900 ลา้นบาท และ 16,600 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
นอกจากนี�  ธนาคารฯยงัมีวงเงินกูย้ืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึง
วงเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร ซึ� งเพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องที�อาจจะเกิดขึ�น 
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3.38.3.4 ว ันที� ที�ครบกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที� ในงบการเงิน ณ ว ันที�                           
42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้* รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,180 - - - - - - 1,180 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,141 34,414 - 298 - - - 36,853 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,234 4,853 1,784 - 438 - 13,309 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  31,563 27,956 51,968 132,918 6,789 - 7,375 258,569 
 34,884 68,604 56,821 135,000 6,789 438 7,375 309,911 
หนี สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 56,777 115,425 33,684 505 - - - 206,391 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,34` 6,111 2,87_ 24 - - - 10,352 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 400 - - - - - - 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - 5 - 36 - - - 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 32,834 18,223 - 6,643 - - 57,737 
 58,554 154,375 54,78% 565 6,643 - - 274,921 
ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น         
การรับอาวลัตัnวเงินและการคํ�าประกนั 

การกูย้ืม - & 3 - - - - ' 
ภาระผกูพนัอื�น - 3,4l4 $_ 1,$24 - k2% - 5,15` 

* หนี*ที�ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้* รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,130 - - - - - - 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,361 48,922 495 - - - - 52,778 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - 28 - - - 28 
เงินลงทุนสุทธิ 2 4,145 1,332 4,112 - 438 - 10,029 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  30,096 27,564 56,114 153,775 8,327 - 5,444 281,320 
 34,589 80,631 57,941 157,915 8,327 438 5,444 345,285 
หนี สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 50,055 161,925 53,079 488 - - - 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,517 7,251 2,489 26 - - - 12,283 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 345 - - - - - - 345 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - 311 - - - - - 311 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 11,921 16,755 - 8,243 - - 36,956 
 52,954 181,408 72,323 514 8,243 - - 315,442 
ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น         
การรับอาวลัตัnวเงินและการคํ�าประกนั 

การกูย้ืม 5 19 12 7 - - - 43 
ภาระผกูพนัอื�น 14 3,478 3' 2,282 13 573 - 6,39' 

* หนี*ที�ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        
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3.38.& ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ฐานะการเงินต่างประเทศของธนาคารฯ ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k มีดงันี�   

เงินใหสิ้นเชื�อสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนเงิน 2ll ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม $%%6: 2ll ลา้น
เหรียญสหรัฐ) (เทียบเท่า 3,296 ลา้นบาท และ 3,281 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม $%%' และ $%%k 
ตามลาํดบั) ซึ� งธนาคารฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงเต็มจาํนวน
มูลค่าเงินใหสิ้นเชื�อตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.3_.% 

3.38.% ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯมีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงและเพื�อคา้ 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' และ $%%k ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์
เพื�อคา้ ดงันี�  

ก) สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) 

  ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) เพื�อ
เป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ย ซึ� งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%62 2,$ll (36) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%%` 2,274 28 
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ข) สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange 
contract) 

  ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/ 
Foreign exchange contract) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน 
ดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%' 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%%_ 4,296 (5) 
   

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%5' 3,315 (311) 

 3.38.6  มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของธนาคารฯ มีดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%' $%%k 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 1,180 1,180 1,130 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 36,853 36,853 52,778 52,778 
เงินลงทุนสุทธิ  13,309 13,309 10,029 10,029 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และ                               

ดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 
 

252,189 
 

256,772 
 

275,545 
 

280,401 
หนี สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 206,391 206,391 265,547 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,352 10,352 12,283 12,283 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 400 400 345 345 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 57,737 58,264 36,956 37,082 
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ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผื�อ           
หนี� สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินนั�น คือ 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของเครื�องมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งหมด 

4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

จาํนวน               
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 
 ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  

  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 25%k 
ที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั� งที� '/$%%k  
เมื�อวนัที� $l ธนัวาคม $%%k 

l._l l._l 655 มกราคม $%%7 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี $%%k   655  

      
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 25%' 
ที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั� งที� '/$%%'  
เมื�อวนัที� 2% ธนัวาคม $%%' 

2.$l 2.$l 1,106 มกราคม $%%_ 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี $%%'   1,106  

5. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 

 ทุนเรือนหุ้น 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี $%%' ของธนาคารฯไดมี้มติอนุมติั ดงันี�  

ก) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 202,396,410 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 2l บาทให้แก่              
ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารฯตามอตัราส่วน _ หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุน 
โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ $4._` บาท ซึ� งราคาเสนอขายคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของส่วนของ
เจา้ของ ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%k ผูถื้อหุน้ซึ� งปรากฎรายชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 2$ พฤษภาคม 
2557 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้เพิ�มทุน (Right Offering) และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการธนาคารฯ
หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการกาํหนดรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย  
ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการชาํระเงิน และขอ้กาํหนดและเงื�อนไขอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุม้เดิมของธนาคารฯ 
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ทั�งนี�  ภายหลงัการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนโดยผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ถูก
จดัสรรจาํนวนทั�งสิ�น 202,396,410 หุ้น และธนาคารฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระ
แลว้ของธนาคารฯกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� % มิถุนายน $%%' โดยธนาคารฯมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 
9,215,676,920 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 2l บาทและ         
หุน้บุริมสิทธิ 2l& หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 2l บาท 

ข) อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯเป็นจาํนวน 1,023,964,100 บาท จาก 8,191,712,820 บาท
เป็น 9,215,676,920 บาท เพื�อรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของธนาคารฯ ข้อ & เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นดังนี� คือ                    
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,215,676,920 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 104 หุ้นและหุ้นสามญั
จาํนวน 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2l บาท และเมื�อวนัที� % มิถุนายน $%%' ธนาคารฯไดด้าํเนินการ
จดทะเบียนแกไ้ขทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

6. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ $%%_ 
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