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รายงานจากคณะกรรมการ 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ด้วยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกที่
ขยายตัวดีขึน้ และปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจ านวนมากขึน้ตลอดปี ภาคการบริโภคโดยรวมเร่ิมฟื้นตัวตามระดับความเชื่อมัน่ของ
ผู้บริโภคที่เพ่ิมขึน้และรายได้ภาคการเกษตรที่ปรับตวัดีขึน้ อย่างไรก็ดี ภาคครัวเรือนยงัคงระมดัระวงัในการใช้จ่ายจากหนีค้รัวเรือนที่ยงัคงอยู่ใน
ระดบัสงู การลงทนุภาคเอกชนยงัคงทรงตวั แตเ่ร่ิมสง่สญัญาณแนวโน้มที่ดีขึน้ในอนาคต ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐที่จะช่วยพยงุการเติบโตของ
เศรษฐกิจยงัคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า เศรษฐกิจในประเทศบางส่วนได้รับอานิสงส์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ทั ง้นี ้ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้ในปี 2560 มาอยูท่ี่ร้อยละ 1.5 สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจฝ่ังยโุรปเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวั 
สว่นเศรษฐกิจจีนยงัคงเติบโตได้ดีอยา่งต่อเน่ือง แม้ต้องเผชิญกับความกดดนัหลายด้าน จากการควบคมุระดบัหนี ส้าธารณะ และความร้อนแรง
ของการเติบโตของภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

 แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงขยายตวัได้ดี ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 เติบโตอย่างเชื่องช้า ด้วยอตัราการขยายตวัของ
สินเชื่อเพียงร้อยละ 4.4 การเติบโตของสินเชื่อยงัคงถกูจ ากัดโดยระดบัหนีภ้าคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ออ่นแอ และการขาดปัจจยัสนบัสนนุจากการลงทนุภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัคงเจอกับแรงกดดนัจากคณุภาพสินทรัพย์ ซึ่ง
ได้รับผลกระทบมาจากภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มที่เปราะบาง สินเช่ือบคุคลที่ไมมี่หลกัประกนั และปัญหาลกูหนีบ้รรษัทขนาดใหญ่บาง
ราย รวมถึงแรงกดดนัจากการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานบญัชี IFRS 9 ที่ก าลงัจะมี
ผลบงัคบัใช้ จะสง่ผลกระทบตอ่ธนาคารพาณิชย์ไทยในแงต้่นทนุการปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสะท้อนถึงความซบัซ้อนของกฎเกณฑ์ใหม่ ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงขับเคลื่อนไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ด้วยการใช้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แหง่ชาติ (National e-Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย และการเร่ิมใช้การจ่ายเงินผ่านระบบ “QR Code (คิวอาร์
โค้ด)” เพ่ือผลกัดนัประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดอยา่งเต็มตวั 

แม้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะชะลอตวัในภาพรวม ทิสโก้ยงัคงสามารถสร้างผลประกอบการปี  2560 อย่างยอดเยี่ยม ด้วยก าไรสทุธิ
จ านวน 6,090 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า นอกจากผลส าเร็จด้านผลก าไร ทิสโก้ยงัสามารถบริหารคณุภาพสินทรัพย์ได้ดี 
สง่ผลให้อตัราสว่นหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สินเช่ือรวมลดลงอยา่งตอ่เน่ืองสวนทางกบัอตุสาหกรรม อีกทัง้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึน้มีปัจจยั
สนบัสนนุจากการเติบโตของรายได้คา่ธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภยั และธุรกิจที่เก่ียวกับตลาดทนุ อย่างไรก็ดี กลุ่มทิสโก้ยงัคง
ระมดัระวงัในการเตรียมตวัรับมือกบัความไมแ่น่นอนในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ตา่งๆ โดยทิสโก้ปรับเพ่ิมอตัราสว่นเงินส ารองต่อหนี ้
ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ อยูใ่นระดบัสงูที่สดุในอตุสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายการตัง้ส ารองอย่างระมดัระวงั โดยเงินกองทนุของธนาคารทิสโก้
ยงัคงแข็งแกร่งที่สดุด้วยอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์ (BIS Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 20.7 

ในปี 2560 ทิสโก้ประสบความส าเร็จในการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(“SCBT”) เป็นที่เรียบร้อย ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2560 การรับโอนกิจการด าเนินไปอยา่งราบร่ืน จากความทุม่เทและร่วมมือของพนกังานทิสโก้และ
พนักงาน SCBT โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างสะดวกสบายที่สดุ ทัง้นี ้ธุรกิจลกูค้ารายย่อยของทิสโก้ขยายตวัมากขึน้ ครอบคลุม
ผลิตภณัฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มธุรกิจใหม่ ทัง้สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจบตัรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และบริการ
ธนบดีธนกิจผ่านรูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์การลงทนุจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) การรับโอนธุรกิจสง่ผลให้สินเชื่อรวม
ของกลุม่เติบโตขึน้ ในสว่นของการเติบโตของธุรกิจหลกั ทิสโก้มุง่เน้นการเติบโตในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคที่มีหลกัประกันผ่านช่องทาง
สาขา “สมหวงั เงินสัง่ได้” ในขณะที่ธุรกิจนายหน้าประกันภยัเร่ิมเป็นธุรกิจที่มีความส าคญัเพิ่มมากขึน้ ทิสโก้เปิดตวับริษัทลกูบริษัทใหม่ “บริษัท 
ทิสโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั” เพ่ือจดัสรรผลิตภณัฑ์ประกนัและบริการที่ดีเยี่ยมให้กบัลกูค้าด้วยประสิทธิภาพสงูสดุ 

ปี 2560 เป็นอีกปีที่ดีส าหรับธุรกิจลูกค้าบรรษัท โดยเฉพาะบริการที่เก่ียวกับตลาดทุน ในภาวะที่ตลาดหุ้นเอือ้อ านวย ทิสโก้สามารถ
น าเสนอการขายหุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้น าในการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ให้แก่
ลกูค้าบรรษัทหลายราย อีกทัง้ ธนาคารทิสโก้ยงัให้สินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่และสินเชื่อโครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ในส่วนของธุรกิจลกูค้า
ธนบดีและจดัการกองทนุ ปีที่ผ่านมาประสบความส าเร็จอยา่งดีเยี่ยม โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง ตามผลประกอบการ
กองทนุที่มัน่คงและการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคณุภาพ ทิสโก้น าเสนอบริการ Open Architecture โดยลงนามความร่วมมือร่วมกับ 10 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุชัน้น า เพ่ือค้นหาผลิตภณัฑ์การลงทนุที่ดีที่สดุเพื่อเสนอให้กบัลกูค้า  
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ทิสโก้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมาโดยตลอด มุ่งมัน่ที่จะด าเนินตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อเป็นสิ่ งเน้น
ย า้ในแนวปฏิบตัิที่ดีเลิศ ทิสโก้ได้รับการจดัให้อยู่ในกลุ่มต้นๆ ของการประเมินการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือ “บริษัทที่มีการ
ก ากับดูแลกิจการดีเลิศ” จากผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
นอกจากนี ้แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนถกูน ามาเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยค านึงถึงผลกระทบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสงัคมในทกุแง่มมุ ในปีนี ้ทิสโก้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “หุ้นยัง่ยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจ าปี 2560 
จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนผลการด าเนินงานที่ยอดเยี่ยมในแง่มมุของสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้าง
การเติบโตอยา่งยัง่ยืน ซึง่เป็นปัจจยัที่นกัลงทนุให้ความส าคญั นอกจากนี ้ทิสโก้ยงัคงด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง 
มุง่เน้นในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและชมุชนผ่านการริเร่ิมใหม่ๆ  และกิจกรรมการให้ความรู้ตา่งๆ มาโดยตลอด 

ส าหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟืน้ตวั โดยคาดวา่จะได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากภาคการสง่ออก การทอ่งเที่ยว และการลงทนุ
ภาครัฐที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ภาพรวมการด าเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) 
และบริการทางการเงินระบบดิจิทลัที่เร่ิมเข้ามามีผลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเร่ิมลดขนาดองค์กร โดยการลดจ านวนสาขาและ
จ านวนพนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่ก าลงัจะมาถึง ทิสโก้ได้เตรียมความพร้อมผ่านการเร่ิมโครงการ Business Transformation 
และใช้ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ ในขณะที่ยงัคงยึดมัน่แนวทางการท าธุรกิจโดยเน้นการบริหารแบบลีน
เพ่ือลดความสญูเปลา่และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการบริหารพนักงานอย่างมีคณุภาพและมีการบริหารต้นทนุโดยรวมอย่าง
เหมาะสม ซึ่งท าให้ทิสโก้มีความต้องการจ านวนเครือข่ายสาขาและการลงทนุที่น้อยกว่า ตลอดจนสามารถปรับตวัได้เป็นอย่างดีแม้ในภาวะที่มี
ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในชว่งเวลานี ้

ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้ นที่ให้การสนับสนุนทิสโก้ตลอดมาอย่างยาวนาน
แม้ในช่วงเวลาที่ยากล าบาก เราเชื่อว่า ด้วยความตัง้ใจ ทุ่มเท และความร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน รวมทัง้คู่ค้า ทิสโก้จะสามา รถ
รักษาการเติบโตอยา่งมีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2561 และปีตอ่ๆ ไป 
 
 

คณะกรรมการ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
 กลุม่ทิสโก้ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทโฮลดิง้เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยหลงัจากพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนั
การเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้”) ได้ยื่นขอจดักลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจดัตัง้บริษัทใหม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริ ษัท
มหาชนที่ไมใ่ชธ่นาคารพาณิชย์เพ่ือเป็นบริษัทโฮลดิง้ และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้  
 ปัจจบุนับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และไมมี่การประกอบ
ธุรกิจอ่ืนใด โดยมีธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบทัง้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และสินเช่ือ รวมถึงธุรกิจหลกัทรัพย์และการลงทนุ 
 
1.1 วิสัยทศัน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Value) และกลยุทธ์ขององค์กร 

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

วิสยัทศัน์ขององค์กร คือ “สร้างโอกาสให้ชีวิต” 

พนัธกิจขององค์กร   คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแหง่การเติบโตอยา่งมีคณุภาพ ที่มุง่เน้นการน าเสนอผลิตภณัฑ์การเงินอนัมีคณุค่าให้กับลกูค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้ น าและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพืน้ที่ โดยให้
ความส าคญักบัการริเร่ิมสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์การเงินใหม่ๆ   และการให้ค าแนะน าที่สรรสร้างโอกาสทางการเงินของลกูค้าในทกุช่วงของชีวิต การ
พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและการลงทุนในเทคโนโลยีชัน้น าคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นใน
วฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์ ยตุิธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คณุคา่อยา่งยัง่ยืนเพื่อลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคม” 

คา่นิยมขององค์กร   กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของการให้บริการแก่ลกูค้า และเป็นคณุค่าที่มุ่งปลกูฝังแก่พนักงาน
ทกุคน เพื่อพฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กรและเป็นแมบ่ทในการสร้างทศันคติของการท างานอยา่งมืออาชีพ คา่นิยมที่กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญั ได้แก่ 

1) ลูกค้าเป็นหลัก ใสใ่จมุง่บริการลกูค้าเป็นหลกั สามารถเสนอแนวคิดและพฒันาวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลกูค้า  

2) เช่ียวชาญอย่างผู้น า  บคุลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ให้มีขีดความสามารถและทกัษะที่โดด
เดน่ สะท้อนความเป็นผู้น าในด้านคณุภาพบริการเพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สจุริต ยึดมัน่ในมาตรฐานสูงสดุของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบตัิงานและการให้บริการแก่ลกูค้า 

4) ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความช านาญเท่านัน้ แต่ยัง
ผสมผสานในสว่นของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อวา่ค าแนะน าตา่งๆ ที่มอบให้แก่ลกูค้า ต้องมีทัง้
ความถกูต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมมุมองและสร้างทางเลือกในการ
บริหารจดัการตา่งๆ เก่ียวกบัการเงินได้ 

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ  สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สดุ เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและ
ความส าเร็จของลกูค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

6) การให้ค าแนะน า บคุลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน า วางแผน จดัการ ด้าน
การเงิน ให้กับผู้ อ่ืนอย่างดีที่สดุ ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า เพ่ือชว่ยให้ลกูค้าบรรลเุป้าหมายทางการเงินอยา่งแท้จริง 
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กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (Strategic Plan) 

ในการจดัท าแผนธุรกิจส าหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุ่มทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และนโยบายภาครัฐ นอกจากนีย้ังพิจารณาถึงปัจจัยภายในอ่ืนๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (Critical 
Success Factor) และประเด็นส าคญัต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดยผู้บริหารจะน าปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา
เพื่อก าหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจดัท าแผนกลยทุธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้องกับ
วิสยัทศัน์ (Vision) ขององค์กร ในการน ากลยทุธ์มาใช้ปฏิบตัิ กลุม่ทิสโก้ได้น าเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ในการสร้างความสมดลุของ
กลยทุธ์ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการท างานภายใน และด้านการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key 
Performance Indicator) ของแตล่ะสายธุรกิจ อนัจะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ก าหนดผลตอบแทน
ของพนกังานตามผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการติดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลเุป้าหมายขององค์กรตามวิสยัทศัน์และภารกิจที่วางไว้นัน้ กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดแผนกลยทุธ์
องค์กรไว้โดยมีประเด็นที่มุง่เน้น ดงัตอ่ไปนี ้

 ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยงัภมิูภาคตา่งๆ ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ผ่านสาขา microfinance ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั เงินสัง่ได้”  

 ขยายฐานลกูค้าเงินฝาก และ ธนบดีธนกิจ ในกลุ่มที่มีระดบัรายได้ปานกลางขึน้ไป จากแนวโน้มประชากรที่เข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ
และกลุม่ลกูค้าที่เข้าสูว่ยัเกษียณอาย ุ 

 เสาะหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือชว่ยขยายฐานลกูค้าและเพ่ิมชอ่งในการเข้าถึงบริการ 

 สร้างความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลกูค้า รวมถึงการแนะน าลูกค้าระหว่างสายธุรกิจเพื่อน าเสนอ
บริการที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) และความต้องการของลกูค้าที่หลากหลาย 

 รักษาและขยายธุรกิจจากฐานลกูค้าในปัจจบุนัด้วยการน าเสนอบริการด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กบัลกูค้า  

 มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพของผู้จัดการธนบดีเพื่อบริการค าที่ปรึกษาการเงิน การลงทนุ การจดัการสินทรัพย์ และการให้บริการ
ขายผลิตภณัฑ์การลงทนุจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) 

 วางโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรองรับการขยายธุรกิจลกูค้ารายย่อย ผ่าน
แพลตฟอร์มใหม ่

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

 ในปี 2557 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้ธนาคารทิสโก้เพ่ิมทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการขยายธุรกิจในอนาคต 
และมีเงินกองทนุอยูใ่นระดบัที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้อมที่ผนัผวนมากขึน้  ทัง้นี ้ธนาคารได้ออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Right offering) คิดเป็นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจ านวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนช าระแล้วของธนาคารเพิ่มขึน้เป็น 
9,215,676,920 บาท  

 ในปี 2558 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท บริษัท เอชทีซี   ลีสซิ่ง จ ากดั โดยบริษัทดงักล่าวได้
ให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ และเข้าเป็นบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจการเงิน  

 ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั บริษัทยอ่ยในกลุม่ทิสโก้ ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายธุรกิจ
ลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  และได้ด าเนินการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) แล้วเสร็จตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2560 ทัง้นีธุ้รกิจลกูค้ารายยอ่ยครอบคลมุถึง
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริการนายหน้า
ประกนัภยั (Bancassurance) เงินฝากรายย่อย รวมทัง้สาขาธนาคารจ านวน 4 สาขา รับโอนโดยธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ในขณะที่ธุรกิจบตัรเครดิต รับโอนโดยบริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั  
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1.3      โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอ่ืนใด 
ดงันัน้การประกอบธุรกิจจงึแบง่ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลกัได้ 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และสินเช่ือ และกลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย์ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการทางด้านการเงินให้แก่ลกูค้าอยา่งครบวงจร ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 
การถือหุ้นและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มทิสโก้ 

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท/สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย

แล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 
จ านวนหุ้น              

ที่ถือ 
อัตรา 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)/1 
เลขท่ี 48/2 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 6000 โทรสาร 0 2633 6800 

ธนาคารพาณิชย์ สามญั   921,567,588 921,452,229        100.0 
บริุมสทิธิ   104 -  
รวม 9,215,676,920 9,215,676,920 921,567,692 921,452,229 

บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั 
เลขท่ี 2046/16 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0 2319 1717 โทรสาร 0 2308 7405 

เช่าซือ้และลีสซิง่ สามญั   994,500 994,496 100.0 

บริุมสทิธิ   5,500 5,500 
รวม 100,000,000 100,000,000 1,000,000 999,996 

บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซิง่ จ ากดั 
เลขท่ี 48/30 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 16 
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2638 0900 โทรสาร 0 2638 0913 
 

เช่าซือ้และลีสซิง่ สามญั 60,000,000 60,000,000 60,000    29,400 49.0 
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บริษัท/สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย

แล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 
จ านวนหุ้น              

ที่ถือ 
อัตรา 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั 
เลขท่ี 48/35 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 17  
โซนเอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 6000 กด *7 
โทรสาร 0 2633 7150 

บตัรเครดติ               สามญั 700,000,000 700,000,000 7,000,000 6,999,997 100.0 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 
เลขท่ี 48/8 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 4   
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 6999 โทรสาร 0 2633 6660 

หลกัทรัพย์ สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,998 100.0 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 
เลขท่ี 48/16-17 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 9   
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 6000 กด 4  
โทรสาร 0 2633 7300 

หลกัทรัพย์ประเภท
จดัการกองทนุ 

สามญั 100,000,000 100,000,000 1,000,000 999,994 100.0 

บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั 
เลขท่ี 48/51 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 22  
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 6060 โทรสาร 0 2633 4400 

นายหน้า
ประกนัภยั 

สามญั 100,000,000 100,000,000 1,000,000 999,965 100.0 

บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 
เลขท่ี 48/12 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 6  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 4299 โทรสาร 0 2633 7600 

บริการงาน
สนบัสนนุ              
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามญั 20,000,000 20,000,000 200,000 199,994 100.0 

บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั 
เลขท่ี 48/20 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 12  
โซนเอ ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 7154 โทรสาร 0 2633 7155 

บริการงาน
สนบัสนนุ               

สามญั 5,000,000 5,000,000 50,000 49,997 100.0 

บริษัท ไพรมสั ลีสซิง่ จ ากดั 

เลขท่ี 48/50 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 22  
โซนเอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0 2633 7766 โทรสาร 0 2633 7600 

อยู่ระหว่างช าระ
บญัชีเพ่ือเลกิ
กิจการ 

สามญั - - 30,000 29,998 100.0 

/1  บริษัทแกน (Core Company) ของกลุม่ทิสโก้ 

นอกจากนี ้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทแกนของกลุม่ทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอ่ืนร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
โดยบริษัททัง้หมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดงักล่าวจดัเป็นเงินลงทนุทัว่ไป รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.4.5 เงินลงทนุในหลักทรัพย์อ่ืนที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของ
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบคุคลนัน้ 



 
ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2-1 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการดําเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และสินเช่ือ และกลุม่ธุรกิจหลกัทรัพย์   

กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเช่ือ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบธุรกิจสินเช่ือ
และเงินฝาก โดยให้บริการผ่านสํานกังานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สาขาของธนาคาร และสาขาของบริษัท ไฮเวย์ จํากดั 

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้บริการใน
ประเทศผ่านสํานกังานใหญ่ และสาขาของบริษัทยอ่ยทัง้ในกรุงเทพมหานครและภมิูภาค  

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของกลุม่ทิสโก้ มีดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้       
   ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 15,994 97.0 15,185 89.0 15,522 80.5 
   บริษัท ไฮเวย์ จํากดั 722 4.4 712 4.2 758 3.9 

   บริษัทย่อยอ่ืนๆ 172 1.0 115 0.7 190 1.0 
รวมรายได้ดอกเบีย้ 16,888 102.4 16,012 93.9 16,470 85.4 
รวมคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (6,758) (41.0) (5,091) (29.8) (4,815) (25.0) 
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 10,130 61.4 10,920 64.0 11,655 60.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ       

   ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 3,126 19.0 3,134 18.4 3,288 17.1 
   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 1,142 6.9 1,143 6.7 1,686 8.7 

   บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 915 5.5 985 5.8 1,064 5.5 
   บริษัทย่อยอ่ืนๆ 73 0.4 135 0.8 357 1.9 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,256 31.9 5,397 31.6 6,395 33.2 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (199) (1.2) (230) (1.3) (250) (1.3) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 5,057 30.7 5,167 30.3 6,145 31.9 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 1,302 7.9 973 5.7 1,477 7.7 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,489 100.0 17,061 100.0 19,277 100.0 

2.1 ลักษณะบริการ 

 เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัอ่ืนใด ดงันัน้ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ 
และกลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย์ เพื่อให้การให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบการรวมศนูย์ที่ลกูค้า (Client Centric) กลุ่มบริษัทจึง
แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 สายงานหลกั ประกอบด้วย 1) สายงานกลุ่มลกูค้ารายย่อย 2) สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท 3) สายงานกลุ่มลกูค้า
ธนบดีและจดัการกองทนุ 4) สายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีรายละเอียดการให้บริการดงันี ้
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1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) 

สายกลุม่ลกูค้ารายยอ่ยให้บริการ 2 ประเภทดงันี ้

1.1 บริการสินเช่ือรายย่อย (Retail Loans) 

บริการสินเช่ือรายยอ่ย เป็นการให้สินเช่ือกบักลุ่มลกูค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวตัถปุระสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อ
การอปุโภคบริโภคเป็นหลกั โดยแบง่ประเภทสินเช่ือรายยอ่ยตามวตัถปุระสงค์ของการกู้ยืมได้ดงันี ้

 สินเช่ือเช่าซือ้ 

สินเช่ือเชา่ซือ้ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) บริษัท ไฮเวย์ จํากดั บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด และ
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จํากัด โดยให้บริการกู้ ยืมเพื่อเช่าซือ้ทรัพย์สิน ซึ่งผู้ เช่าซือ้ต้องวางเงินดาวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของ                    
มลูค่าทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทกําหนด และผ่อนชําระค่างวดเป็นจํานวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่าซือ้             
โดยในระหวา่งการผ่อนชําระธนาคาร และ/หรือบริษัทยงัคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้ เช่าซือ้จะผ่อนชําระเงินกู้
ครบถ้วน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1-7 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงที่ตามอตัราตลาด ณ วนัที่ทําสญัญา 

กลุม่ทิสโก้ให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้สําหรับรถยนต์ทกุชนิดทัง้ใหมแ่ละเก่า และรถจกัรยานยนต์ ซึง่รวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อนัได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทกุ หวัลาก หางพ่วง รถขุด รถตกั   
เป็นต้น นอกจากนีย้ังให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้สําหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เคร่ืองพิมพ์
ระบบดิจิทลั เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ เคร่ืองมือแพทย์ และเคร่ืองจกัรก่อสร้าง เป็นต้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีจํานวน 129,719.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 
เม่ือเทียบกบัยอดสินเช่ือ ณ สิน้ปี 2559 ที่มีจํานวน 138,565.68 ล้านบาท เป็นผลจากนโยบายการขยายสินเช่ืออยา่งระมดัระวงั       

ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

สินเช่ือเช่าซือ้ 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2558  
(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2560  

(ล้านบาท) 

อัตราการเตบิโต 
(ร้อยละ) 

รถยนต์  150,174.57 135,994.84 126,568.60 (6.9) 
จกัรยานยนต์  2,733.21 2,570.84 3,151.10 22.6 
 รวม * 152,907.78 138,565.68 129,719.70 (6.4) 
* ยอดสนิเชื่อไม่รวมสนิเชื่อของบริษัท ทิสโก้โตเกียว ลสีซิ่ง จํากดั และบริษัท เอชทีซี ลสีซิ่ง จํากดั 

ปี 2560 กลุม่ทิสโก้ (เฉพาะบริษัทที่ให้สินเช่ือเชา่ซือ้) ให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 38.6 มาสด้าร้อยละ 21.2 
อีซซูรุ้อยละ 13.2 โตโยต้าร้อยละ 10.2 เชฟโรเล็ตร้อยละ 5.7 และยี่ห้ออ่ืนๆ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 11.1 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซือ้
รถยนต์ใหมท่ัง้หมด และมีสดัสว่นการให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 87 ต่อ 13 ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นที่
จะขยายธุรกิจสินเช่ือเชา่ซือ้ตอ่ไป เน่ืองจากความต้องการสินเช่ือประเภทนีย้งัคงมีอยูส่งู โดยมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการให้บริการ 
นําเสนอบริการที่หลากหลาย ตลอดจนการควบคมุคณุภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล มากกว่าที่จะเน้นการแข่งขันด้านราคา ทัง้นี ้
การกําหนดอตัราดอกเบีย้การให้กู้ยืมยงัคงใกล้เคียงกับอตัราตลาดโดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้องการของ
ตลาด โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอตัราผลตอบแทนหลงัปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ 
สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคแบง่ออกเป็น 4 ผลิตภณัฑ์หลกั คือ สินเช่ือเพ่ือการเคหะ สินเช่ืออเนกประสงค์ สินเช่ือสว่นบคุคล และบตัรเครดิต  

สินเช่ือเพื่อการเคหะ เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซือ้อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อ
เอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินโดยใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกัน ซึ่งสินเช่ือเพ่ือการเคหะมีอายตุัง้แต่ 3–30 ปี 
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และมีหลกัประกนัเต็มวงเงิน อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวัตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงที่ในช่วง   
1–3 ปีแรกของการกู้   

ในปี 2560 ธนาคารได้นําเสนอผลิตภณัฑ์สินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ามอร์เกจเซฟเวอร์ โดยมีคณุลักษณะพิเศษที่
สามารถให้ลกูค้าชําระคืนเงินกู้ ในจํานวนที่สงูกวา่คา่งวดเพื่อลดดอกเบีย้จา่ยและสามารถถอนเงินสว่นที่ชําระเกินกวา่คา่งวดออกมา
ใช้ตามความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา โดยไม่จําเป็นต้องยื่นเร่ืองขออนมุตัิสินเชื่อใหม่กับธนาคาร ปัจจบุนัมอร์เกจเซฟเวอร์
เป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีลกัษณะพิเศษดงักลา่ว ทําให้ลกูค้าสามารถบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยงัเป็น
การตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายได้อีกด้วย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อเพื่อการเคหะมีจํานวน 20,757.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2,020.7 สาเหตหุลกัมา
จากการรับโอนธุรกิจสินเช่ือจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  

สินเช่ืออเนกประสงค์ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไฮเวย์ จํากัด ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้      
ออโต้ แคช” และ “สมหวัง เงินสั่งได้”  เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ที่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถบรรทกุ และ
รถจกัรยานยนต์ปลอดภาระ ผลิตภณัฑ์นีต้อบโจทย์ความต้องการของลกูค้าที่ต้องการวงเงินสินเช่ือระยะสัน้ โดยลกูค้าสามารถเลือก
ผ่อนชําระได้นานถึง 72 เดือน และสามารถปิดบญัชีได้ก่อนกําหนดโดยไมต้่องโอนเลม่ทะเบียน 

ในปี 2560 ทิสโก้เน้นขยายชอ่งทางการเข้าถึงบริการสินเชื่อครอบคลมุในทกุภมิูภาคและแหล่งชมุชนทัว่ประเทศเพื่อเพิ่ม
โอกาสและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทนุและบริการสินเชื่อ ปัจจบุันกลุ่มทิสโก้ มีช่องทางภายใต้แบรนด์ 
“สมหวงั เงินสัง่ได้” นอกเหนือจากนีก้ลุ่มทิสโก้มีแผนที่จะพฒันาช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่
สะดวกในการสมคัรผ่านชอ่งทางเหลา่นี ้นอกเหนือจากเว็บไซต์ www.tiscoautocash.co.th และ www.somwang.co.th  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเช่ืออเนกประสงค์มีจํานวน 26,824.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.6 เม่ือเทียบกับสินเชื่อ
เพ่ือการอปุโภคบริโภค ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจํานวน 21,027.63 ล้านบาท 

สินเช่ือส่วนบุคคล ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทัว่ไป เพื่อ
นําไปใช้ในวตัถปุระสงค์ตา่งๆ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเช่ือสว่นบคุคลมีจํานวน 3,930.96 ล้านบาท  

บัตรเครดิต ดําเนินการโดยบริษัท ออล-เวย์ส จํากดั เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคล ดําเนินธุรกิจบตัรเครดิตสินเชื่อเพื่อการ
ผ่อนชําระคา่สินค้า (Sales Finance) แทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอนเงินสดได้ บริษัท ออล-เวย์ส จํากดั มีบตัรเครดิตร่วมกบั VISA 
และ MasterCard เพื่อให้บริการบตัรเครดิตหลากหลายประเภท โดยแบ่งตามคณุสมบตัิของลกูค้าและความต้องการของลกูค้าที่
ต้องการใช้บริการบตัรเครดิต 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเช่ือบตัรเครดิตมีจํานวน 2,952.19 ล้านบาท 

ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือรายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2560 
อัตราการ 
เตบิโต 

(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 สนิเช่ือเช่าซือ้  152,907.78 88.4 138,565.68 86.3 129,719.70 70.4 (6.4) 
 สนิเช่ือเพ่ือการเคหะ  1,224.55 0.7 978.81 0.6 20,757.33 11.3 2,020.7 
 สนิเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  
 สนิเช่ือสว่นบคุคล* 
 สนิเช่ือบตัรเครดติ* 

18,856.15 10.9 21,027.63 13.1 26,824.54 
3,930.96 
2,952.19 

14.6 
2.1 
1.6 

27.6 
N.A. 
N.A. 

 รวม  172,988.48 100.0 160,572.12 100.0 184,184.72 100.0 14.7 
หมายเหต ุ*สนิเชื่อสว่นบคุคลและบตัรเครดิตรับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 
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กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

สําหรับธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นบคุคลทัว่ไปที่มีรายได้ประจําและมีประวตัิการชําระเงินที่
ดี โดยกลุ่มทิสโก้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยผ่านสํานักงานใหญ่ สาขาของธนาคารทิสโก้ และบริษัทย่อยอ่ืนในกลุ่ม  ทําให้สามารถให้บริการ
ครอบคลุมทุกภมิูภาค โดยธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ดําเนินการโดยบริษัทย่อยได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 
จํากดั สําหรับธุรกิจสินเช่ือเชา่ซือ้จกัรยานยนต์ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ย คือบริษัท ไฮเวย์ จํากดั นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ยงัให้บริการธุรกิจสินเชื่อเช่า
ซือ้สําหรับเคร่ืองจกัรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิผ่าน บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จํากัด ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มีฐานลกูค้าที่มัน่คงผ่านตวัแทนจําหน่าย (Dealer) 
ซึง่ลกูค้าผู้ เชา่ซือ้สว่นใหญ่เป็นบคุคลธรรมดาที่มีรายได้ประจํา และมีประวตัิการชําระเงินที่ดี  ปัจจบุนัธนาคารมีสาขาที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร
และภมิูภาคทัง้สิน้ 60 สาขา และสาขาของบริษัท ไฮเวย์ จํากดั ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั เงินสัง่ได้” จํานวน 190 สาขา ทัว่ประเทศ 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้ บริโภค ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ บริษัท ไฮเวย์ จํากัด และบริษัท ออล-เวย์ส จํากัด 
ให้บริการลกูค้าบคุคลธรรมดา ซึง่มีประวตัิการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนีอ้ยา่งเพียงพอ 

1.2 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารทิสโก้ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัจากกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
“สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)” ในปัจจบุนั ในปี 2548 โดยธนาคารให้บริการเป็นนายหน้า
ประกนัภยัทัง้ในสว่นประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั โดยให้บริการประกันภยัประเภทต่าง ๆ แก่ลกูค้าธนาคารตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมี
ความมุง่มัน่ที่จะคดัสรรและพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและประกนัชีวิตที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง และความต้องการของลกูค้า โดยเปิดโอกาสให้
ทกุบริษัทประกนัเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) ทํา
ให้ธนาคารสามารถคดัสรร และพฒันาผลิตภณัฑ์ ร่วมกบับริษัทประกนัซึง่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
และคุ้มคา่ที่สดุสําหรับลกูค้าของธนาคาร โดยมีผลิตภณัฑ์ทัง้ในหมวดประกันวินาศภยั อาทิ ประกันภยัรถยนต์ ประกันอคัคีภยัและภยัธรรมชาติ  
ประกนัภยัเพ่ือธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ในหมวดประกนัชีวิต อาทิ ประกนัสินเชื่อ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบํานาญ ประกันชีวิตควบ
การลงทนุ รวมถึงประกันสขุภาพและโรคร้ายแรง  ปัจจบุนัธนาคารมีพนัธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัท ต่างก็เป็นบริษัทปร ะกันภยัชัน้แนวหน้าที่มี
ชื่อเสียงและฐานะการเงินมัน่คง 

ในปี 2560 ธนาคารมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับกลุ่มลกูค้าธนบดี และกลุ่มลกูค้ารายย่อย สําหรับกลุ่มลูกค้าธนบดี 
ธนาคารได้ออกผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภาพแบบเหมาจา่ย โดยมีแผนประกนัสขุภาพให้ลกูค้าสามารถเลือกสรรได้ตรงความต้องการ นอกเหนือจากนี ้
ธนาคารยงัคงออกผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตเพ่ือการออมระยะสัน้ และผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ “TISCO My Link” โดยคดัสรรผลิตภณัฑ์
ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มคา่ ในขณะที่ยงัรักษาสดัสว่นของการลงทนุให้ลกูค้าสามารถบริหารผลตอบแทนจากการลงทนุได้ดีที่สดุเช่นกัน ส่วน
กลุม่ลกูค้ารายยอ่ย ธนาคารได้รับการแตง่ตัง้จาก บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด พนัธมิตรทางธุรกิจ ให้ทําหน้าที่นายหน้าประกันภยั
รถยนต์อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งมอบบริการด้านประกันภยัที่ดีที่สดุสําหรับลกูค้ารถยนต์มาสด้าทกุรุ่น ภายใต้โครงการ “มาสด้าพรีเม่ียมอินชัว
รันส์“ (MPI) แก่ลกูค้ารายใหมแ่ละลกูค้ารายเดิมที่ใช้รถยนต์มาสด้า สําหรับประกันสขุภาพ ธนาคารได้เน้นพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์นีอ้ย่างต่อเน่ือง 
ภายใต้แนวคิด“Health is Wealth” การเกษียณอายอุยา่งมีความสขุ สขุภาพแข็งแรง เพื่อชว่ยแบง่เบาภาระคา่ใช้จา่ยด้านการรักษาพยาบาล และ
รองรับสังคมผู้ สูงอายุ โดยเพิ่มเติมแผนความคุ้มครองให้มีความหลายหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัยของอาย ุ
นอกจากนี ้ธนาคารยงัจดัทําโครงการ “Pay it forward” เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้สงัคม โดยหกัรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคมะเร็ง 
(Zero Cancer Plan) กรมธรรม์ละ 100 บาท ขัน้ตํ่า 1 ล้านบาท มอบแดม่ลูนิธิรามาธิบดี เพ่ือเป็นทนุวิจยัการรักษาโรคมะเร็ง  

นอกเหนือจากนีใ้นปีที่ผ่านมา ทิสโก้เปิดตัวบริษัทลูกบริษัทใหม่ “บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด” เพื่อจัดสรร
ผลิตภัณฑ์ประกันและบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด  นอกเหนือจากนีย้ังขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านเว็บไซด์ 
www.tiscoinsure.com เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของผลิตภณัฑ์ 
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2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking) 

สายกลุม่ลกูค้าบรรษัทให้บริการ 3 ประเภทดงันี ้

2.1 บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่
เก่ียวข้องแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริการหลักเป็นการให้สินเชื่อเพื่อนําไปใช้ใน
วตัถปุระสงค์ด้านการพาณิชย์ตา่งๆ และการให้บริการที่เก่ียวข้อง เชน่ การคํา้ประกนั อาวลั การให้คําปรึกษาด้านการกู้ เงินและการปรับโครงสร้างหนี ้
ฯลฯ โดยแบง่ประเภทของบริการออกตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 สินเช่ือเงนิทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นฤดกูาล เชน่ การให้สินเช่ือเพ่ือการสัง่ซือ้วตัถดุิบ การจดัเก็บสินค้าเพื่อขาย การขายชําระ
คืนเจ้าหนีก้ารค้าระยะสัน้ เป็นต้น สินเช่ือประเภทนีเ้ป็นสินเช่ือระยะสัน้ที่สามารถเบิกใช้และชําระคืนได้ภายในวงเงินที่กําหนดตลอด
ระยะเวลาการกู้  สว่นใหญ่มีการกําหนดอายวุงเงินไว้ไมเ่กิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็นประจําทกุปี   

 สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวเป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มี
วตัถปุระสงค์การใช้เงินกู้ชดัเจน โดยมีลกัษณะโครงการที่เป็นฐานรายได้ของลกูค้าและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้ 
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาและ
ความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลกูค้า ทัง้นีธ้นาคารมีนโยบายให้การสนับสนนุสินเชื่อแก่
ภาคอตุสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบตา่งๆ ทกุภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ ลกัษณะ
สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว ได้แก่ สินเช่ือเพื่อการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ 
สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณูปโภคพืน้ฐาน หรือ
งานประมลูขนาดใหญ่ เชน่ โรงไฟฟ้า และสินเช่ือเพ่ือซือ้และติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น  

 สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์อื่น 

นอกจากสินเช่ือ 2 ประเภทดงักลา่วข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยงัให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะการ
กู้ยืมแบบอ่ืน เชน่ สินเช่ือที่มีหลกัประกนัเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะสัน้ถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มี
สินทรัพย์ที่ผู้กู้ ซือ้เพื่อการลงทุนเป็นหลกัประกัน เช่น อสงัหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อ่ืน โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการ
ชําระคืนตามความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นัน้ (Operating Asset)  

 บริการออกหนังสือค า้ประกันและอาวัลตั๋วเงนิ 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนงัสือคํา้ประกนัและอาวลัตัว๋เงิน สําหรับลกูค้าที่ต้องการใช้ในการดําเนินงานบางประเภทที่
จําเป็นต้องมีการวางหนังสือคํา้ประกันให้กับหน่วยงานผู้ ว่าจ้างต่างๆ เช่น การยื่นประมลูงานต่างๆ จนถึง การคํา้ประกันผลงาน
ก่อสร้าง หรือการออกหนงัสือคํา้ประกนัการสัง่ซือ้ให้กบัผู้ผลิต เชน่ การซือ้วตัถดุิบเป็นจํานวนมาก ทัง้นีเ้ง่ือนไขของหนงัสือคํา้ประกัน
สามารถปรับให้เข้ากบัความต้องการของผู้ รับผลประโยชน์ได้ 

 บริการให้ค าปรึกษา และบริการอ่ืนๆ ด้านเงนิกู้  

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

ธุรกิจการให้บริการคัสโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์     
การติดตามสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ในทรัพย์สินของลกูค้า อนัได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
ตลอดจนการรับรองมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิให้กบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

2.2    บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก 
อาทิ สินเช่ือเพ่ือผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเช่ือเงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ ระยะยาว สินเช่ือเพ่ือธุรกิจแบบมีบสย.คํา้ประกนั และสินเช่ือเชา่ซือ้ทรัพย์สิน
เพ่ือการพาณิชย์ สําหรับลกูค้าในภาคธุรกิจตา่งๆ เชน่ ธุรกิจจําหน่ายและให้บริการซอ่มบํารุงรถยนต์ ธุรกิจการขนสง่และโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายสินค้าอตุสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนีธ้นาคารยงัได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยการลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
คํา้ประกนัสินเช่ือ SMEs ทวีทนุ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม ่กบับรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศกัยภาพเข้าถึงผลิตภณัฑ์สินเช่ือตา่งๆที่มีได้มากขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มทิสโก้มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน  50,607.51 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20.1 ของสินเชื่อรวม) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 จาก 46,509.94 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง และกลุ่มการเกษตรและเหมืองแร่ นอกจากนี ้เม่ือต้นปี 2560 บริษัทมีการจัดกลุ่มลูกหนีบ้างส่วนใหม่ โดยจัดกลุ่มลูกหนีส้ินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มบางสว่น มาเป็นสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ จํานวนประมาณ 2,100 ล้านบาท เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเช่ือ 

ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 15,099.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2559 ที่มี
จํานวน 16,454.07 ล้านบาท สาเหตมุาจากการจดักลุ่มลกูหนีบ้างส่วนไปยงักลุ่มสินเชื่อธุรกิจ นอกจากนี ้ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีการรับโอน
สินเช่ือธุรกิจรายยอ่ยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  

ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือของกลุ่มทิสโก้ 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 
อัตราการเตบิโต 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  การผลติและการพาณิชย์ 12,126.50 5.1 10,496.69 4.7 11,019.73 4.4 5.0 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 11,987.70 5.0 11,696.34 5.2 14,972.95 6.0 28.0 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 18,837.43 7.9 23,908.50 10.6 22,696.33 9.0 (5.1) 
  การเกษตรและเหมืองแร่ 375.67 0.2 408.41 0.2 1,918.50 0.8 369.7 
รวมสินเช่ือธุรกิจ 43,327.30 18.2 46,509.94 20.7 50,607.51 20.1 8.8 
สินเช่ือขนาดกลางและขนาดย่อม 19,888.60 8.3 16,454.07 7.3 15,099.95 6.0 (8.2) 
สนิเช่ือรายย่อย และสนิเช่ืออ่ืน 175,043.93 73.5 161,969.99 72.0 185,676.33 73.9 14.6 
รวมสินเช่ือของกลุ่ม 238,259.84 100.0 224,934.00 100.0 251,383.79 100.0 11.8 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุม่ลกูค้าเดิมที่มีความสมัพนัธ์กบัธนาคารมานาน และกลุม่ลกูค้าใหม่จากจากภาคธุรกิจสําคญัๆที่
ชว่ยในการผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ เชน่ อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ การ
ขนสง่และระบบโลจิสติกส์ ผู้จําหน่ายวสัดอุปุกรณ์การก่อสร้าง ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม และอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว เป็นต้น  

ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพ โดยลูกค้าสามารถติดต่อ
ธนาคารได้โดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่การลกูค้าสมัพนัธ์ของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารได้ร่วมกบัสถาบนัการเงินอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศในการร่วม
ให้กู้แก่โครงการขนาดใหญ่ (Loan Syndication)  

2.3 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)  

ทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้ นําการให้บริการวาณิชธนกิจ ที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 48 ปี จากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาทางการเงินแก่ลกูค้าทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นทีมที่มีความรู้และความ



 
ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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ชํานาญในธุรกิจและอตุสาหกรรมสําคญัต่างๆ อาทิเช่น พลงังานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมี โทรคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาคารและ
สถาบนัการเงิน โรงพยาบาล บนัเทิง ตลอดจนอตุสาหกรรมการผลิต รวมทัง้มีความรู้ด้านตลาดเงิน ตลาดตราสารทนุ ตลาดตราสารหนี ้ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ทิสโก้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 
และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการด้าน วาณิชธนกิจอย่างครบวงจร ซึ่ง
ประกอบด้วย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทกุประเภท ไมว่า่จะเป็นตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทนุ นอกจากนีย้งัทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจดัหาเงินกู้ยืม การปรับโครงสร้า งทาง
การเงิน การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินมลูคา่กิจการ และการให้คําปรึกษาทางการเงินในด้านตา่งๆ 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา สายงานวาณิชธนกิจ ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับงาน
หลากหลายประเภท อาทิเช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจดัหาเงินกู้ยืม การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจการ (Tender Offer) และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมและการซือ้ขายกิจการ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมิน
มลูค่ากิจการ  เป็นต้น โดยผลงานในปี 2560 ที่สําคัญ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการการจัดจําหน่ายในการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ให้กบับริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)-TPIPP, บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)-SKN,  และ
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด (มหาชน)-ASAP มลูค่าการเสนอขายรวม 17,500 ล้านบาท 1,470 ล้านบาทและ 636 ล้านบาท 
ตามลําดบั และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจดัหาเงินกู้ยืมจํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)  

    ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทนุครบวงจร ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนชัน้นํา “Top 
Advisory House”  ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการออมและการลงทุนทัง้บริการธนาคาร หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนที่
หลากหลายไว้ในที่เดียว ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทิสโก้ พรีเม่ียม (TISCO 
Premium) ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าที่มีฐานเงินฝาก กองทนุ หรือพอร์ตหุ้น รวมกันอยู่ที่ 1-5 ล้านบาท กลุ่มทิสโก้ แพลทตินัม (TISCO Platinum) ซึ่งเป็น
กลุม่ลกูค้าที่มีฐานเงินฝาก กองทนุ หรือพอร์ตหุ้น รวมกันอยู่ที่ 5-20 ล้านบาท และกลุ่ม ทิสโก้ ไพรเวท (TISCO Private) เป็นกลุ่มลกูค้าที่มีฐาน
เงินฝาก กองทนุ หรือพอร์ตหุ้น รวมกนัอยูท่ี่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป โดยมีเจ้าหน้าที่ธนกิจส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธนบดีการลงทนุ และเจ้าหน้าที่ธนบดี
ธนกิจคอยดแูลด้านธุรกรรมเงินฝาก และให้คําปรึกษาด้านการลงทนุในผลิตภณัฑ์ลงทนุตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งใกล้ชิด  

 สําหรับในด้านสิทธิประโยชน์ ลกูค้า TISCO Wealth จะได้รับความเป็นเอกสิทธ์ิเหนือระดบั ไมว่า่จะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน โดยได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียม ตลอดจนการอพัเดตสถานการณ์การลงทนุ การสมัมนาทางด้านการเงินการลงทนุที่จะจดั
ขึน้ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์สดุพิเศษ อาทิเช่น  สิทธิประโยชน์ในวนัเกิด กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ การท่องเที่ยว การดแูลสขุภ าพ 
สว่นลดร้านค้าตา่งๆ เป็นต้น 

ในปี 2560 ทิสโก้ เวลธ์ยงัคงมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาการลงทนุที่ครอบคลมุทกุประเภทสินทรัพย์  โดยศนูย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยทุธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จดัทํารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy หรือ TIPS 
เจาะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนํากลยทุธ์การจดัพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่โลก นอกจากนี ้ทิสโก้ เวลธ์ ยงัได้เฟ้นหา  และพฒันา
กองทนุรวมต่างประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ในการจบัจังหวะการลงทนุ เพื่อให้การบริหารความมั่งคัง่ที่เหมาะสมที่สดุสําหรับลูกค้ า  
ทัง้นี ้ทิสโก้ เวลธ์ยงัได้ให้ความสําคญักับการพฒันาคณุภาพของบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัพฒันาบุคคลากรไ ปสู่การเป็น 
Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป นอกเหนือจากนี ้ทิสโก้ได้เปิดโอกาสการลงทนุด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวม
จากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกลงทนุกับกองทนุจาก 10 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.)ชัน้นํา
ในเมืองไทยซึ่งรวมถึงบลจ. ทิสโก้ พร้อมทัง้ให้บริการคัดสรร แนะนํา และซือ้ขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวมจากหลากหลายค่าย เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงกองทนุคณุภาพให้แก่ลกูค้าในจดุเดียวแบบ "Fund Stop Service" ณ สาขาธนาคารทิสโก้ทัว่ประเทศ 

สายงานกลุม่ลกูค้าธนบดีและจดัการกองทนุให้บริการ 7 ประเภทดงันี ้

3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

เป็นการให้บริการแก่ลกูค้าที่มีเงินออม และเงินลงทุนตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป ประกอบด้วยบริการเงินฝาก บริการบริหาร
จัดการทางการเงิน และให้คําปรึกษาในด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน  ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการ
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คําปรึกษาด้านการลงทนุทกุรูปแบบในทุกสินทรัพย์ทัว่โลก โดยมีบริการให้คําปรึกษาด้านการลงทนุครบวงจรกับลกูค้าผ่านสาขาของธนาคาร 
(TISCO Investment Center) ด้วยทีมงานที่ปรึกษาการลงทนุที่มีความสามารถด้านการลงทนุโดยเฉพาะ นอกจากนีเ้พื่อเป็นการสนับสนนุลกูค้า
กลุม่นกัลงทนุ กลุม่ทิสโก้จงึได้จดัสมัมนาความรู้เร่ืองการลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการลงทนุของทิสโก้ (TISCO Investment Guru) 

3.2 บริการเงนิฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

ธนาคารทิสโก้ได้มีการระดมเงินออมโดยการให้บริการรับฝากเงินประเภทตา่งๆ เชน่ เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ 
และเงินฝากประจํา รวมถึงการบริการด้านการเงินที่เก่ียวข้อง เช่น การออกแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนบุคคล การเรียกเก็บเช็ค และการให้บริ การ
โอนเงิน เป็นต้น โดยธนาคารได้เปิดให้บริการดงักลา่ว ทัง้ที่สํานกังานใหญ่ และสาขาของธนาคารทกุแหง่  

ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้เน้นการทําตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร โดยในปีนีไ้ด้นําเสนอ
ผลิตภณัฑ์เงินฝากใหมเ่พ่ือจบักลุม่ลกูค้าเงินฝากรายยอ่ย ได้แก่ ออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากที่ไมมี่ขัน้ตํ่าในการเปิดบญัชี 
จ่ายดอกเบีย้สูงสุดถึง 1.85% เป็นประจําทุกเดือน รวมทัง้ยังมีความคล่องตัวสามารถฝาก/ถอน/โอนได้ทุกวัน นอกจากนีธ้นาคารยังให้สิทธิ
ประโยชน์ผ่านชอ่งทาง TISCO Mobile Banking ด้วยการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการจา่ยบิลและคา่ธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ไมจ่ํากดัจํานวนครัง้
สําหรับการทําธุรกรรมผ่านออมทรัพย์ TISCO My Savings และยงัใช้เบิกถอนผ่านบตัรเดบิตได้อีกด้วย  

ธนาคารทิสโก้ยงัได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาชอ่งทางทางการเงินเพื่อให้ลกูค้าสามารถทําธุรกรรมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยในปี 2560 ธนาคารได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น TISCO Mobile Banking สําหรับการทําธุรกรรมธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เช่น สอบถามยอดเงิน โอนเงิน จ่ายบิล รวมถึงการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเว ลา 
นอกจากนี ้ธนาคารยังมีการออกผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตของทิสโก้ ซึ่งลูกค้าสามารถทําธุรกรรมถอน โอน จ่าย และชําระค่าสินค้า/บริการ ณ 
เครือข่ายร้านค้าภายใต้เคร่ืองหมาย Thai Payment Network (TPN) รวมถึงยงัได้พฒันา TISCO Alert บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของ
บญัชีเม่ือมียอดเงินเข้า-ออกผ่านทาง SMS เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าอีกด้วย 

3.3 บริการนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป (Private Sales Brokerage)  

บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภทลกูค้าทั่วไป ดําเนินการโดย บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากัด ( “บล.ทิสโก้”) ซึ่งเป็น
สมาชิกหมายเลข 2 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีการให้บริการในประเทศผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 แห่ง 
ในเขตตา่งจงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม ่นครปฐม นครราชสีมา และอดุรธานี ในปี 2560 บริษัทได้เปิดสาขาใหมใ่นกรุงเทพฯ เพิ่มอีก 1 แหง่ที่สขุมุวิท 55 
(ทองหลอ่) ซึง่เป็นสาขาบริการลกูค้าลกูค้าธนบดีร่วมกบัทางธนาคารทิสโก้ บริษัทมุง่เน้นการบริการที่มีคณุภาพ คํานึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของ
ลกูค้า และยดึมัน่ในจรรยาบรรณความโปร่งใสถกูต้องเป็นสําคญั  โดยนกัลงทนุทัว่ไปสามารถใช้บริการผ่านช่องทางการซือ้ขายผ่านระบบการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ที่มีเจ้าหน้าที่การตลาดดแูล และระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต 

บล.ทิสโก้มีสว่นแบง่ตลาดในการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภทลกูค้าทัว่ไป ณ สิน้ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 1.9 
สําหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นกลยทุธ์การขยายฐานลกูค้า การเพิ่มปริมาณการซือ้ขาย และการพฒันาเทคโนโลยีในการให้บริการ โดยในปี 
2560 บริษัทยงัคงดําเนินโครงการ Banker to Broker ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้นัก
ลงทุนสามารถเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านสาขาของธนาคารทิสโก้ นอกจากนี ้เพื่อให้สอดค ล้องกับกลยุทธ์ในการเป็นผู้ นํา
ทางด้านดิจิทลัโบรกเกอร์ บล.ทิสโก้ได้มีการพฒันา โปรแกรม TISCO Stock Scan ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้นักลงทนุสามารถค้นหาหุ้นเด่นตาม
สไตล์ของตวัเอง ให้มีความโดดเดน่และทนัสมยัมากขึน้ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดตวั Stock Scan Version 2.0 โดยเพิ่มฟังก์ชัน่ใหม่ (Model 
Portfolio) แบบจําลองพอร์ตการลงทนุ ให้นกัลงทนุเปรียบเทียบการซือ้ขายในแบบต่างๆ รวมทัง้เปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทนุจากบทวิเคราะห์ 
TISCO Weekly Stock Guru และ TISCO Smart Tactics ซึ่งลกูค้าสามารถติดตามบล.ทิสโก้ผ่านทาง Line Application : @TISCOeResearch 
ซึง่ถือเป็นอีกหนึ่งชอ่งทางในการติดตอ่และกระจายข้อมลูข่าวสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ บล. ทิสโก้ยงัได้มีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ตลอดจนการให้ความรู้ตามพืน้ที่ตา่งๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั รวมถึงการพฒันาความรู้ของบคุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือให้ลกูค้าได้รับบริการที่ดีที่สดุ  นอกจากการลงทนุในประเทศแล้ว บล.ทิสโก้ยงัให้บริการซือ้ขายหุ้นในต่างประเทศ หรือ TISCO Global Trade 
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลกูค้าที่ต้องการสร้างโอกาสลงทนุในบริษัทชัน้นําระดบัโลก โดยตลาดที่เปิดให้ซือ้ขายได้ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุ่ น 
ฮอ่งกง และ สิงคโปร์ 
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ตารางแสดงข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลของ บล. ทสิโก้ 
     (หน่วย: ล้านบาท) 

ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภทลกูค้าบคุคล 214,260.86 206,359.12 206,293.45 
สว่นแบ่งการตลาดรวมของบริษัท /1 (ร้อยละ) 2.8 2.4 2.6 

สว่นแบ่งตลาดของลกูค้าบคุคล (ร้อยละ) 1.9 1.6 1.9 
/1 รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ ไมร่วม Proprietary Trading ที่มา: บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั 

3.4 บริการนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage) 

บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภทสถาบนั ดําเนินการโดย บล . ทิสโก้ โดยมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครเป็น
ชอ่งทางการให้บริการ ณ สิน้ปี 2560 บล.ทิสโก้ มีสว่นแบง่ตลาดในการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภทสถาบนัร้อยละ 2.7 แบ่งเป็น
ส่วนแบ่งตลาดสถาบันในประเทศร้อยละ 3.3 และสถาบนัต่างประเทศร้อยละ 2.3 ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทได้ดําเนินกลยุทธ์ในเชิงรุกทัง้ด้าน
การตลาดและการขายอยา่งตอ่เน่ือง โดยนําบริษัทจดทะเบียนชัน้นําของประเทศไปพบและให้ข้อมลูแก่นักลงทนุต่างประเทศทัว่โลก และการจดั
ประชมุสมัมนาด้านตลาดเงินและตลาดทนุอยา่งตอ่เน่ืองผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จํากดั ซึง่ให้บริการวิจยัหลกัทรัพย์ 
และคําแนะนําด้านกลยทุธ์การลงทนุที่มีคณุภาพระดบัโลกแก่นกัลงทนุสถาบนัทัง้ใน และตา่งประเทศ  

ตารางแสดงข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบันของ บล. ทสิโก้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบัน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
มูลค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบัน 299,084.84 318,798.58 337,049.55 
- ลกูค้าสถาบนัในประเทศ 141,833.11 157,520.69 171,316.87 
- ลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศ 157,251.73 161,277.89 165,732.68 
ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบัน/1  (ร้อยละ) 3.4 2.7 2.7 
- ลกูค้าสถาบนัในประเทศ 3.6 3.0 3.3 
- ลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศ 3.3 2.5 2.3 
/1 รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ ที่มา: บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั 

3.5 บริการจัดการกองทุน (Asset Management) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั (“บลจ. ทิสโก้”) ประกอบธุรกิจจดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุส่วนบุคคล 
และกองทุนรวม ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งออกโดย
กระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดของผลิตภณัฑ์และบริการดงัตอ่ไปนี ้ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บลจ. ทิสโก้ ให้บริการด้านการจดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพแก่บริษัทและนิติบคุคลตา่งๆ รวมถึงการให้คําปรึกษาในการ
จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ การจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน บริการด้านทะเบียนสมาชิก และการให้คําปรึกษาที่เก่ียวข้องแก่
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ทัง้นีก้ารจัดการลงทุนจะครอบคลุมการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น 
พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นทนุ และหน่วยลงทนุ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนภายใต้การบริหาร 66 กองทุน มีขนาดมลูค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้
การบริหารจดัการทัง้สิน้ 151,053.42 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 15.2 จากปี 2559 โดยมีบริษัทนายจ้างมอบความไว้วางใจให้             
บลจ. ทิสโก้ เป็นผู้บริหารกองทนุสํารองเลีย้งชีพรวมทัง้สิน้ 4,375 บริษัท มีจํานวนสมาชิกรวม 632,605 ราย บลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่ง
การตลาดกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 14.0 อยู่ในอนัดบัที่ 3 ในตลาด โดยรายละเอียดของมลูค่า
สินทรัพย์สทุธิ แบง่ตามประเภทของกองทนุ ดงันี ้

     (หน่วย: ล้านบาท) 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราการเตบิโต 

(ร้อยละ) 
กองทนุเด่ียว 44,938.98 46,782.57 48,502.87 3.7 
กองทนุหลายนโยบายการลงทนุ 73,797.99 84,290.67 102,550.55 21.7 
รวม 118,736.97 131,073.24 151,053.42 15.2 
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 กองทุนส่วนบุคคล 

บลจ. ทิสโก้ ให้บริการจดัการลงทนุแก่ผู้ลงทนุทัง้บคุคลธรรมดา คณะบคุคลและนิติบุคคล การจดัการกองทนุสว่นบุคคล
จะครอบคลมุการจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นทนุ และหน่วยลงทนุ โดยพิจารณาจากระดับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัลกูค้าและมีการจดัทํารายงานสรุปและประเมินผลให้แก่ลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บลจ.ทิสโก้ มีกองทนุภายใต้การบริหาร 278 กองทนุ มีขนาดมลูค่าสินทรัพย์สทุธิภายใต้การ
บริหารจดัการทัง้สิน้ 41,855.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 56.6 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกองทนุส่วนบุคคล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ที่ร้อยละ 5.0 อยูใ่นอนัดบัที่ 5 ในตลาด โดยรายละเอียดของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ แบง่ตามประเภทของผู้ลงทนุ เป็นดงันี ้

              (หน่วย: ล้านบาท) 

กองทุนส่วนบุคคล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราการเตบิโต 

(ร้อยละ) 
นิตบิคุคล 15,791.17 15,789.24 30,939.45 96.0 
บคุคลธรรมดา 10,622.07 10,943.71 10,915.82 (0.3) 
รวม 26,413.25 26,732.95 41,855.28 56.6 

 กองทุนรวม 

บลจ. ทิสโก้ ให้บริการจัดการกองทุนรวมโดยเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป โดยพิจารณาความ
ต้องการของผู้ลงทนุ บลจ. ทิสโก้ เน้นวิธีการจดัการลงทนุที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการลงทนุอย่าง
สม่ําเสมอ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุ และรายงานสภาพตลาดการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุให้ผู้ลงทนุทราบ
อยา่งสม่ําเสมอ นอกเหนือจากนี ้บลจ.ทิสโก้มีกลยทุธ์ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลายและสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของผู้ลงทนุอยา่งสม่ําเสมอ อาทิเชน่ กองทนุหุ้นตลาดเกิดใหม ่กองทนุหุ้นเทคโนโลยีทัว่โลก กองทนุหุ้นโครงสร้างพืน้ฐานทัว่
โลก กองทนุหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐ กองทนุที่กําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Trigger Fund) กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ ทําให้ธุรกิจกองทนุรวมของบลจ.ทิสโก้เติบโตสงูถึงร้อยละ 34 ในปี 2560  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บลจ. ทิสโก้ มีกองทนุรวมภายใต้การบริหารจํานวน 90 กองทนุ คิดเป็นสินทรัพย์สทุธิภายใต้
การบริหารจัดการทัง้สิน้ 47,334.10 ล้านบาท บลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวม ณ สิน้ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 อยู่ใน
อนัดบัที่ 14 ในตลาด  

ช่องทางการจ าหน่าย 

บลจ.ทิสโก้ นําเสนอการขายตอ่ลกูค้าโดยตรงในทกุธุรกิจ แต่สําหรับธุรกิจกองทนุรวม บลจ.ทิสโก้ เพิ่มเติมช่องทางในการ
จดัจําหน่ายโดยอาจดําเนินการผ่านตวัแทนสนับสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เช่น ธนาคาร และบริษัทหลกัทรัพย์ ตามที่
ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน นอกจากนี ้บลจ.ทิสโก้ ได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน
การใช้บริการให้แก่ลูกค้ากองทุน  นอกเหนือจากนีย้ังช่องทางบริการผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทย่อยทัง้ใน
กรุงเทพมหานครและทกุภมิูภาคอีก 4 แหง่ในเขตตา่งจงัหวดั ได้แก่ ทองหลอ่ เชียงใหม ่นครปฐม นครราชสีมา และอดุรธานี 

3.6 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริการจดัการการเงิน ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
สําหรับลกูค้ากลุม่ธุรกิจ  ซึง่จะชว่ยลกูค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการบริการจดัการของธุรกิจ ประกอบด้วย การ
บริการ 3 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริการด้านการบริหาร
สภาพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่อ
อํานวยความสะดวกลกูค้าสําหรับทําธุรกรรมและเรียกดขู้อมลูตา่งๆ 

3.7 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 

บริการนายหน้าผลิตภณัฑ์กองทนุรวม ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการให้คําปรึกษาและผลิตภณัฑ์กองทนุรวมผ่าน
รูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวมจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) โดยลกูค้าสามารถเลือกลงทนุกับกองทนุจาก 10 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) รวมถึงบริการคดัสรร แนะนํา และซือ้ขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวมกว่า 500 กองทนุจากหลากหลายค่าย 
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นอกจากนีท้ิสโก้ให้บริการทัง้บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทนุในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ําเสมอและเสนอทางเลือกการ
ลงทนุที่เหมาะสม พร้อมทัง้เสนอบริการ Asset Allocation กระจายการลงทนุในสินทรัพย์หลากประเภทให้กบัลกูค้า  

4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Affairs & CSR)  

สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานของทุกธุรกิจและหล่อหลอม
จรรยาบรรณวิชาชีพและสํานึกสว่นรวมให้เป็นคา่นิยมหลกัขององค์กร ตลอดจนการสร้างสายสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายในการสนับสนนุ
โครงการระยะยาวที่มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาสงัคม รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  ทัง้นี ้หน่วยงานด้านการกํากับดแูลและ
หน่วยงานสนบัสนนุสว่นกลางได้รวมศนูย์ที่บริษัท โดยบริษัทย่อยต้องใช้บริการด้านงานกํากับดแูลและงานสนับสนนุของบริษัท (Outsourcing) 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 บริหารความเสี่ยง วิจยัความเสี่ยงและธุรกิจ การลงทนุ บญัชี วางแผนและงบประมาณ ควบคมุสินเช่ือ 

 พฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาด ชอ่งทางดิจิทลั ประกนัภยัธนกิจ  

 ตรวจสอบภายใน กํากบั บริหารความเสี่ยงด้านปฏบิตัิการ กฎหมาย เลขานกุารบริษัท  

 นิเทศสมัพนัธ์ วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ ธุรการสาํนกังาน 

 การจดัการทรัพยากรบคุคล บริการงานทรัพยากรบคุคล  

 เพ่ิมผลผลิต จดัการข้อมลู บริหารโครงการ พฒันาระบบ วางแผนและกํากบัเทคโนโลยี บริหารความปลอดภยัสารสนเทศ 

 นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้มีสว่นงานบริหารเงิน (Treasury) ซึง่เป็นสว่นงานหนึ่งของธนาคารทิสโก้ ทําหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน
ของธนาคารซึ่งครอบคลมุการจดัหาเงินทนุจากสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ และการลงทนุในหลกัทรัพย์และตราสารหนี ้เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนสงูสดุภายใต้กลยทุธ์และนโยบายการควบคมุความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงการจดัสภาพ
คลอ่งให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ในสว่นงานของ บล. ทิสโก้ มีการประกอบธุรกรรมค้าหลกัทรัพย์เพ่ือบญัชีของบริษัทเองในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนีแ้ละตราสาร
ทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือกําไรจากส่วนต่างของราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมค้าหลกัทรัพย์มีสดัส่วนของธุรกิจที่ไม่สงูนัก เน่ืองจา กบริษัทมี
นโยบายที่จะเน้นการลงทนุในระยะยาว ทัง้นีก้ารค้าหลกัทรัพย์จะมีธุรกรรมเม่ือภาวะตลาดเอือ้อํานวยและมีโอกาสในการทํากําไร โดยบริษัทยงัคง
ยดึหลกัการซือ้ขายเฉพาะหลกัทรัพย์ที่มีผลการดําเนินงานและปัจจยัพืน้ฐานที่ดี เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงด้านการตลาด 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

 ลักษณะตลาด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีจํานวนทัง้สิน้ 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยจํานวน 16 แหง่ และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลกู และสาขาธนาคารตา่งประเทศจํานวน 14 แหง่ สําหรับภาวะตลาดด้านเงินฝากและเงิน
ให้สินเช่ือมีรายละเอียดดงันี ้

เงินฝาก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย1 มียอดคงค้างทัง้สิน้ 12,098,764 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 
เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2559 สอดคล้องไปกับความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 4 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่คงที่ที่ร้อยละ 0.93 ตามความต้องการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ สําหรับปี 2560 เงินฝาก2 ของธนาคารทิสโก้มี
ยอดคงค้างทัง้สิน้ 181,499 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 16.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
  

                                                           
1 รายการยอ่แสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2 เงินฝาก รวมถงึ เงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทย 

 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ (MLR) /1 6.51 6.26 6.20 
ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน /1 1.01 0.93 0.93 

/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 2560 เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อจํานวน 11,061,078 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 4.4 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟืน้ตัว ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี 
(MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.20 เทียบกับร้อยละ 6.26 ณ สิน้ปี 2559 สําหรับเงินให้สินเชื่อของ
ธนาคารทิสโก้ ณ สิน้ปี 2560 มีจํานวน 234,228 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 9.4   

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงนิให้สินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
             (หน่วย : ล้านบาท) 

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
เงนิฝาก 

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ) 

เงนิให้สินเช่ือหลัง
หักค่าเผ่ือหนีฯ้ 

ส่วนแบ่งตลาด  

(ร้อยละ) 

1. ธ.กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,970,037 17.9 2,252,421 18.6 1,817,136 16.4 

2. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2,781,740 16.7 2,073,594 17.1 1,748,653 15.8 

3. ธ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 2,725,632 16.4 2,087,890 17.3 1,931,839 17.5 

4. ธ.กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2,444,824 14.7 1,875,729 15.5 1,662,880 15.0 

5. ธ.กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1,999,809 12.0 1,316,705 10.9 1,384,881 12.5 

6. ธ.ธนชาต จํากดั (มหาชน) 954,460 5.7 717,807 5.9 645,628 5.8 

7. ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 842,976 5.1 611,508 5.1 618,386 5.6 

8. ธ.ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 516,964 3.1 370,279 3.1 340,023 3.1 

9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 296,307 1.8 177,703 1.5 195,872 1.8 

10. ธ.ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 288,275 1.7 181,499 1.5 234,228 2.1 

11. ธ.เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 245,088 1.5 133,278 1.1 184,342 1.7 

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 230,396 1.4 143,742 1.2 150,618 1.4 

14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 179,892 1.1 100,350 0.8 101,088 0.9 

13. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 155,373 0.9 56,259 0.5 45,504 0.4 

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 16,631,773 100.0 12,098,764 100.0 11,061,078 100.0 
ที่มา: รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนีส้ิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยในปี 2560 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 871,647 คัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกับปี 2559 จากผลิตภัณฑ์ใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ประกอบกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่เร่ิมฟืน้ตวั ทัง้นี ้สดัส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2560 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 39.7 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อยละ 60.3 
ทัง้นี ้ธนาคารมีอตัราปริมาณการให้สินเชื่อเชา่ซือ้รถยนต์ใหมต่อ่ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 7.2 

ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2556 - 2560  
    (หน่วย : คนั) 

ประเภท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รถยนต์นัง่ 631,223 369,836 299,309 279,827 346,247 
รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 699,447 511,996 500,323 488,961 525,400 
รวม 1,330,670 881,832 799,632 768,788 871,647 

ที่มา : สถาบนัยานยนต์ 
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 สภาพการแข่งขัน 

   ในปี 2560 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึน้ แต่กําไรสทุธิลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากการกันสํารองเพื่อ
รองรับสินเช่ือด้อยคณุภาพเพ่ิมขึน้ในปีที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ IFRS9 ที่จะมีผลบงัคบัใช้ใน
ปี 2562 การเติบโตของสินเชื่ออยู่ในระดับปานกลางขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 โดยอตัราเร่งอยู่ในช่วงปลายปีทัง้สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ขณะที่คณุภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลงอยูท่ี่ร้อยละ 2.91 โดยมีอตัราการเติบโตในระดบัที่ชะลอตวัลง 
โดยได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี เงินสํารองและเงินกองทุนยังอยู่ในที่
แข็งแกร่ง ชว่ยรองรับความเสี่ยงจากการด้อยลงของคณุภาพสินทรัพย์ได้ ทัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1วนั) 
ที่ร้อยละ 1.50 เพ่ือกระตุ้นการบริโภคและสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับการแข่งขันด้านเงินฝากเติบโตตามการเติบโตของ
สินเช่ือ โดยมีการออกแคมเปญเงินฝากเพื่อรักษาฐานลกูค้า และการออกเงินฝากประจําเพื่อรักษาต้นทนุเงินทนุ ธนาคารส่วนใหญ่ยงัคงดําเนิน
นโยบายลดจํานวนสาขาบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลกูค้า พร้อมทัง้ได้พฒันา
บริการ mobile banking เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม และรองรับนโยบายจากทางรัฐบาลในเร่ืองของการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่ง
เปิดตวัไปในช่วงต้นปี 2560 นอกเหนือจากนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้มาตรการสินเชื่อบตัรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากบั โดยปรับลดเพดานอตัราดอกเบีย้บตัรเครดิตลงเหลือร้อยละ 18 จากร้อยละ 20 และจํากดัวงเงินสินเช่ือทัง้สินเช่ือบตัรเครดิตและ
สินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การกํากบัเพ่ือควบคมุหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยูใ่นระดบัสงู ในสว่นของธนาคารทิสโก้ยงัคงมุง่เน้นการขยายฐานลกูค้าเงิน
ฝากรายยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง โดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์ด้านสินเชื่อเงินฝากและผลิตภณัฑ์ด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ลกูค้ารวมถึงการพฒันาการ
ให้บริการที่สร้างความสะดวกให้แก่ลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง     

สําหรับการแข่งขนัในธุรกิจสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ สินเช่ือขนาดกลางและขนาดยอ่ม การแข่งขันยงัคงเข้มข้นเพื่อรักษาฐานลกูค้า
เดิม และขยายฐานลกูใหม ่โดยผู้ เลน่สว่นใหญ่ยงัคงเน้นการแข่งขนัด้านราคา และให้บริการที่ครบวงจรสําหรับลกูค้า อยา่งไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์
ได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อสําหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เน่ืองจากคณุภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง ขณะที่ ลกูค้าสินเชื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่บางสว่นได้หนัไประดมเงินทนุผ่านการออกตราสารทนุ และตราสารหนีม้ากขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกลยทุธ์การขยายสินเชื่ออย่างรัดกุม 
และควบคมุคุณภาพหนี ้โดยเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ
มากกวา่ด้านปริมาณ และการขยายฐานลกูค้าอยา่งมีคณุภาพโดยอาศยัประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนาน ควบคู่กับการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่หลากหลาย  

การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น  2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริษัทลีสซิ่งในเครือ
ธนาคารพาณิชย์ และ 2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ โดยภาวะการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2560 ยงัคงมีการ
แข่งขนัที่รุนแรง โดยยอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบภายหลงัการสิน้สดุ
นโยบายคืนภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ซือ้รถยนต์คนัแรก ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่เร่ิมฟืน้ตวั ขณะที่สินเชื่อเช่าซือ้สําหรับรถยนต์มือ
สองเติบโตขึน้จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคารถยนต์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูง และส่วนต่า งของราคารถใหม่และรถยนต์มือสองที่
สมเหตสุมผลมากขึน้ อยา่งไรก็ดี การเป็นพนัธมิตรหลกักบัผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า ทําให้กลุม่ทิสโก้มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัในตลาดรถยนต์ใหมเ่พ่ิมขึน้ ทา่มกลางความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ กลุม่ทิสโก้ยงัคงมุง่เน้นการขยายฐานลกูค้าด้วยการเสนอบริการที่
มีคุณภาพและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ จําหน่ายรถยนต์  (Dealer) อย่างต่อเน่ือง กอปรกับประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มทิสโก้ 
ความสามารถในการบริหารต้นทนุที่มีประสิทธิผล  ความชํานาญในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารและติดตามหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้มีฐานข้อมลูของลกูค้าที่กว้างขวาง ทําให้กลุม่ทิสโก้สามารถรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว  

ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอนัดบัที่ 10 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.7 สว่นแบง่การตลาดเงินฝากร้อยละ 1.5 ของยอดเงินฝากรวมทกุธนาคาร และมีสว่นแบง่ตลาดเงินให้สินเชื่อคิด
เป็นร้อยละ 2.1 ของยอดเงินให้สินเช่ือรวมทกุธนาคาร  
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2.2.2 ธุรกิจหลักทรัพย์ 

(1)    ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ  

 ลักษณะตลาด 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์มีจํานวนทัง้สิน้ 42 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจํานวน 73 บริษัท 
สําหรับภาวะตลาดทนุในปี 2560 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยปิดที่ระดบั 1,753.71 จดุ ปรับตวัเพิ่มขึน้ 210.77 จดุ (ร้อยละ 13.7) จาก 
ณ สิน้ปี 2559 ที่ 1,542.94 จดุ ในขณะที่มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยต่อวนัอยู่ที่ 47,755 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 5.0 จากปี 2559 
สําหรับตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตลาดมีสญัญาซือ้ขายในปี 2560 จํานวนทัง้สิน้ 79 ล้านสญัญา เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.5 จากปี 2559 คิดเป็น
ปริมาณสญัญาซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนั 324,217 สญัญา เพิ่มขึน้อย่างมากเม่ือเทียบปริมาณสญัญาซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนั 285,189 สญัญาในปี 2559 
ในด้านการระดมทนุ มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จํานวน 39 บริษัท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 6 กองทนุ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจํานวน 1 กองทนุ มี
มลูคา่การระดมทนุ 106,279.61 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 101.36 จากปี 2559 

ในปี 2560 ภาวะตลาดทนุมีการเคลื่อนไหวผนัผวนในชว่งคร่ึงปีแรก และปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในชว่งคร่ึงปีหลงั โดยมีปัจจยั
จากการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพตลอดจนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตจากปีก่อน  ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทนุมี
แนวโน้มฟืน้ตวัอยา่งตอ่เน่ือง  

ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัสิน้งวด (จดุ) 1,288.02 1,542.94 1,753.71 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 12,282,755 15,079,272 17,587,433 

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์  (ล้านบาท) 9,997,372 12,259,772 11,652,311 
มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉล่ียตอ่วนั (ล้านบาท) 41,141 50,245 47,755 
อตัราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 3.36 3.04 2.70 
อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (เทา่) 22.57 18.55 19.06 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท. 517 522 538 
ปริมาณสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (สญัญา) 48,538,899 69,576,164 78,990,574 

ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 สภาพการแข่งขัน 

ภายหลังการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ส่งผลให้มีผู้ เล่นรายใหม่สนใจเข้าสู่ตลาด แม้ว่าจะมีบริษัทที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้การแข่งขันในตลาดนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงเพ่ือรักษาและขยายส่วน
แบ่งตลาด  การดําเนินกลยุทธ์การแข่งขันส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นเร่ืองการลดราคาค่าธรรมเนียมซือ้ขาย รวมถึงการ ซือ้ตัวเจ้าหน้าที่การตลาด 
นอกจากนีผู้้ เล่นบางรายยงัให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่รับคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์อย่างเดียวเพ่ือลดต้นทนุ ขณะที่ผู้
เลน่สว่นหนึ่งดําเนิน   กลยทุธ์ในการขยายรายได้จากชอ่งทางอ่ืน อาทิ การทําสญัญาการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะคู่ค้า (Exclusive 
Partner) กับบริษัทหลกัทรัพย์ชัน้นําในต่างประเทศเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งจากลกูค้าสถาบันต่างประเทศ และขยายตลาดการซือ้ขายในต่างประเทศ 
ตลอดจนการพฒันาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมและกระจายฐานรายได้ อาทิ การออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ การขยายบริการซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 
การบริการตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุ การให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดตา่งประเทศ และการลงทนุในบญัชีของบริษัท (Proprietary Trading) 
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการลงทนุ ทัง้นี ้การแข่งขันจะมีความรุนแรงต่อไปจากอตัราค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่มีการเปิดเสรีมากขึน้ โดยในส่วน
ของนกัลงทนุบคุคลจะเป็นอตัราแบบขัน้บนัได และส่วนของนักลงทนุสถาบนัจะเป็นอตัราตามที่ตกลงกัน ทัง้นี ้บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้าน
ราคาคา่ธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์ แตจ่ะเน้นกลุม่ลกูค้าที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามปัจจยัพืน้ฐานเพื่อการลงทนุมากกวา่กลุม่ลกูค้าที่เน้นการเก็งกําไร
ในระยะสัน้ บริการด้านบทวิเคราะห์ที่มีคณุภาพ และพฒันาบริการด้านอ่ืนๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กบันกัลงทนุมากยิ่งขึน้  

สําหรับปี 2560 บล.ทิสโก้  ได้ยกระดบัการให้บริการ โดยการพฒันาความสามารถของโปรแกรม Stock Scan ให้มีความทนัสมยั 
และครอบคลมุทกุความต้องการในการลงทนุยิ่งขึน้ ทัง้ยงัรวมถึงการ นําโปรแกรม Aspen ซึ่งให้บริการ ด้านกราฟเทคนิคที่ครบครัน และข่าวสาร    
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ทัว่โลก มาให้ลกูค้าได้ใช้บริการ รวมถึง ขยายช่องทางการสื่อสารใหม่ ผ่าน Line Application ภายใต้ชื่อ @TISCOeResearch ซึ่งช่วยเพิ่มความ
รวดเร็วในการรับข้อมลูข่าวสารให้กบัลกูค้า ในด้านการให้บริการกลุม่ลกูค้าสถาบนั บริษัท หลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ ได้พฒันา
งานวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้าสถาบันทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 บล.ทิสโก้มีส่วนแบ่ง
การตลาด ร้อยละ 2.5 อยูอ่นัดบัที่ 18 เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งจํานวน 38 ราย 

สําหรับการแข่งขนัในธุรกิจวาณิชธนกิจนัน้ เน่ืองจากจํานวนผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเป็นจํานวนมาก 
ในขณะที่ความต้องการของตลาดมีจํานวนจํากัด ทําให้การแข่งขันทัง้ด้านราคาและคุณภาพของบริการอยู่ในระดับสงู โดยกลยุทธ์การแข่ง ขัน
ของบล. ทิสโก้ มุง่เน้นด้านคณุภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางการเงินแก่ลกูค้าอย่าง
ครบวงจร ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว 

(2)  ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

 ลักษณะตลาด 

บริษัทที่จดัอยู่ในธุรกิจจัดการกองทนุมีจํานวนทัง้หมด 27 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทประกนัภยั  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธุรกิจจดัการกองทนุมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิรวมภายใต้การบริหารจดัการ 
6,909,910 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.6 จากสิน้ปี 2559  โดยกองทุนสํารองเลีย้งชีพมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิรวมภายใต้การบริหารจดัการ 
1,082,620 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.2  กองทนุส่วนบุคคลมีมลูค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจดัการ 841,078 ล้านบาท เพิ่มขึน้   
ร้อยละ 12.7 จากสิน้ปี 2559 ขณะที่กองทนุรวมมีมลูคา่สินทรัพย์สทุธิภายใต้การบริหารจดัการจํานวน 4,986,212 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.1 
จากสิน้ปี 2559 

ตารางสรุปภาวะตลาดกองทุน 
       (หน่วย: ล้านบาท) 

กองทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 883,693 973,273 1,082,620 
กองทนุสว่นบคุคล 590,791 746,170 841,078 
กองทนุรวม 3,977,595 4,529,538 4,986,212 
รวม 5,452,079 6,248,981 6,909,910 

       ทีม่า: สมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

 สภาพการแข่งขัน 

ภาพรวมธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุมียงัคงมีการแข่งขนัสงูในทกุประเภทธุรกิจ  ในส่วนของธุรกิจกองทนุสํารองเลีย้งชีพ บลจ. 
ทิสโก้ยงัคงรักษาสว่นแบง่ตลาด และมีจํานวนบริษัทที่ไว้วางใจให้บริหารกองทนุสงูที่สดุในตลาด โดยในปี 2560 บลจ. ทิสโก้ได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชัน้นําแต่งตัง้ให้เป็นบริษัทจดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพเพิ่มขึน้อีกกว่า 200 บริษัท อาทิ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จํากัด บริษัท นิวซิตี ้
(กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด และ กลุ่มบริษัท เบนซ์อมรรัชดา จํากัด เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมี
กองทนุที่ บลจ. ทิสโก้ได้รับโอนมาให้บริหาร เช่น กลุ่มบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน ) และ 
บริษัท ดาว คอร์นน่ิง (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น ทัง้นี ้ ในปี 2560 บลจ. ทิสโก้ได้เปิดตวั โครงการ “TISCO Smart Retirement สขุทกุวนัยนั
เกษียณ” โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการวางแผนการเกษียณตัง้แต่อายุยังน้อยเพื่อการเกษียณอย่างมั่งคั่ง โดย
เผยแพร่ความรู้ ด้านการวางแผนทางการเงิน อาทิ การออม/ลงทนุ การใช้จ่าย การใช้ชีวิต และการลดความเสี่ยง ครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
Smart Saving, Smart Spending, Smart Living และ Smart Insured ณ สิน้ปี 2560 กองทนุสํารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของ บลจ. ทิสโก้มี
ขนาดกองทนุ 151,053.42 ล้านบาท 

สําหรับภาพรวมธุรกิจกองทนุรวมในปี 2560 จากการที่เศรษฐกิจโลกปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะสหรัฐ ยโุรป และ ญ่ีปุ่ น 
ทําให้ผู้ลงทนุมีความมัน่ใจและพร้อมที่จะลงทนุ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะทยอยขึน้ดอกเบีย้ และปรับลดการถือครองพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อดดู
ซบัสภาพคลอ่งออกจากระบบการเงินก็ตาม ทําให้ยงัคงมีเม็ดเงินเข้าลงทนุในกองทนุต่างๆ ทัง้กองทนุประเภทความเสี่ยงปานกลาง และกองทนุ
ประเภทความเสี่ยงสงูเชน่ หุ้น ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อยา่งตอ่เน่ือง โดยกองทนุหุ้นในตลาดโดยภาพรวมเติบโตสงูขึน้มากกว่า ร้อยละ 20 
ขณะที่ตลาดรวมเติบโตเพียงร้อยละ 10 ในปีที่ผ่านมา บลจ.หลายๆแห่งต่างทยอยออกผลิตภณัฑ์ออกมาอย่างต่อเน่ือง และมีความหลากหลาย
มากขึน้ ทัง้ที่เป็นกองทนุหุ้นไทย และ กองทุนหุ้นต่างประเทศ (FIF) กองทุนประเภท Income Fund และ Multi-asset Fund ที่มีการจ่าย
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ผลตอบแทนสม่ําเสมอ และการออกผลิตภณัฑ์มีทัง้ที่ออกมาเป็นกองทนุเปิดทัว่ไป และกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) บลจ.ทิสโก้เองก็มีการ
ออกผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึน้เช่นเดียวกัน อาทิเช่น กองทนุหุ้นตลาดเกิดใหม่ กองทนุหุ้นเทคโนโลยีทัว่โลก กองทนุหุ้นโครงสร้ าง
พืน้ฐานทั่วโลก รวมถึง กองทุนหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ ลงทุนอย่างล้นหลาม ในขณะเดียวกัน บลจ.ทิสโก้ยังคงออก
ผลิตภณัฑ์กองทนุที่กําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Trigger Fund) แม้จะไม่มากเหมือนหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งกองทนุทริกเก้อฟันด์ที่ออกมาในปีที่
ผ่านมาก็ได้ถึงเป้าหมายหมดแล้ว  ด้วยกลยทุธ์ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์อย่างสม่ําเสมอและสอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ลงทนุ ทําให้
ธุรกิจกองทนุรวมของบลจ.ทิสโก้เติบโตสงูถึงร้อยละ 34 ในปี 2560 มากกว่าตลาดที่เติบโตเพียงร้อยละ 10 โดย ณ สิน้ปี 2560 สินทรัพย์ภายใต้
ธุรกิจกองทนุรวมอยูท่ี่ 47,334 ล้านบาท 

ในปี 2560 ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลของบลจ.ทิสโก้เติบโตอย่างโดดเด่น โดยเติบโตจาก 26,732.95 ล้านบาท เป็น 41,855.28  
ล้านบาท หรือ เติบโตสูงถึงร้อยละ 57 เน่ืองจาก บลจ.ทิสโก้ได้รับเม็ดเงินลงทนุเพิ่มจากลกูค้ากลุ่มมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมของ
อตุสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคล ยงัคงมีการแข่งขันสูงในกลุ่มลกูค้าสถาบนั ในขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ก็มีความต้องการการ
บริการทางด้านกองทนุสว่นบคุคลมากขึน้เชน่เดียวกนั เน่ืองจากสภาวะดอกเบีย้ที่อยูใ่นระดบัตํ่า ขณะที่ตลาดหุ้นก็ปรับตวัสงูขึน้มาอย่างต่อเน่ือง 
ทําให้มีความสนใจที่จะหาผู้ เช่ียวชาญเข้ามาบริหารจดัการพอร์ตการลงทนุ และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึน้  โดยการแข่งขนัในลกูค้ากลุม่นีจ้ะเน้นกัน
ที่ความาสามารถในการบริหารจดัการกองทนุ มากกวา่การแข่งขนักนัที่ราคาเพียงอยา่งเดียว  

ตารางสรุปสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสุทธิตามประเภทกองทุนของบลจ.ทสิโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กองทุน 
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้                 

การบริหารสุทธิ (ล้านบาท) 
ส่วนแบ่งการตลาด 

(ร้อยละ) 
อันดับเทียบกับคู่แข่ง 

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 151,053.42 14.0 3/16 
กองทนุสว่นบคุคล 41,855.28 5.0 5/24 
กองทนุรวม 47,334.10 0.9 14/23 
รวมของบลจ.ทสิโก้ 240,242.80 3.5 9/27 

ที่มา: สมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

2.3 การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ 

  (1) แหล่งที่มาของเงินทุน 

นอกจากเงินกองทนุของกลุม่ทิสโก้แล้ว แหลง่ที่มาของเงินทนุสว่นใหญ่ได้จากการระดมทนุจากเงินฝาก รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน เงินกู้ยืมทัง้ที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหลง่ที่มาของเงินทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน 
     (หน่วย: ล้านบาท) 

แหล่งเงนิทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เงินฝากรวม1 165,281.11 161,034.44 188,280.76 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10,030.06 5,196.60 4,017.51 
หุ้นกู้  67,582.00 64,362.00 63,601.70 
หนีส้นิอ่ืน 9,206.18 9,353.82 12,756.67 
   รวมแหล่งเงนิทุนจากหนีส้ิน 252,099.35 239,946.86 268,656.64 
เงินกองทนุ 28,194.33 31,325.54 34,731.76 
   รวมแหล่งเงนิทุน 280,293.68 271,272.40 303,388.41 

 

  

                                                           
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายการสินทรัพย์และหนีส้ินของกลุม่ทิสโก้แบง่ตามอายขุองสญัญาได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 เมื่อทวง     ไมม่ี หนีท่ี้ไมก่่อให้  

รายการ ถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด เกิดรายได้* รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,325 - - - - - - 1,325 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,652 42,995 - - - - - 44,647 
เงินลงทนุสทุธิ - 3,391 2,059 289 2 1,806 - 7,547 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,503 21,507 49,479 128,672 44,100 - 5,829 252,090 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และ                        
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - 2,342 - - - - - 2,342 

 5,480 70,235 51,538 128,961 44,102 1,806 5,829 307,951 

หนีสิ้นทางการเงิน         
เงินรับฝาก 70,469 64,855 45,075 405 - - - 180,804 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 540 993 215 2,269 - - - 4,017 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 431 - - - - - - 431 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ - - - 30 - - - 30 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 37 27,514 13,848 23,000 6,680 - - 71,079 
เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และ                  
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - 2,216 - - - - - 2,216 
เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี - 114 - - - - - 114 

 71,477 95,692 59,138 25,704 6,680 - - 258,691 

ภาระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้         
การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํา้ประกนั     
การกู้ยืม 2 10 31 14 - 571 - 628 
ภาระผกูพนัอ่ืน - - 13 2,222 - 575 - 2,810 
* หนีท่ี้ระงบัการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.         

โปรดอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัความเสี่ยงจากการไมส่อดคล้องกันของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาในสว่นที่ 1 
หวัข้อที่ 3 ปัจจยัความเสี่ยง  

(2)       การให้สินเช่ือ 

 นโยบายการให้สินเช่ือ 

สินเช่ือธุรกิจ 

กลุ่มทิสโก้ (เฉพาะธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยที่มีการให้สินเชื่อ) มีนโยบายที่จะเน้นการขยายตวัของสินเชื่อธุรกิจอย่าง
ระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะพิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี ้และ
หลกัประกนั ตลอดจนอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละราย กลุ่มทิสโก้จะเน้นการขยายตวัของสินเชื่อไปใน
ตลาดที่มีความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้ต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อ
ใหม ่กลุม่ทิสโก้จะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง  

นโยบายหลกัประกนัแตกตา่งกนัตามประเภทของสินเช่ือ โดยกลุม่ทิสโก้มีระบบการบริหารหลกัประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้
ในการรักษาระดบัมลูคา่ของหลกัประกนัให้อยูต่ามเงื่อนไข เพื่อควบคมุความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้
อาจพิจารณาให้สินเชื่อแบบไม่มีหลกัประกันกับผู้กู้ ที่มีความน่าเชื่อถือสงูเป็นรายๆ ไป ในการประเมินมลูค่าหลกัประกัน กลุ่มทิสโก้ได้
กําหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัประกนัโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อน
การเบิกใช้วงเงินกู้  รวมทัง้มีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่ําเสมอ  โดยกลุ่มมีคณะอนกุรรมการประเมินราคาหลกัประกัน ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการอนมุตัิการประเมินราคาหลกัประกนัโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้วางไว้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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ในการให้สินเชื่อลกูค้าแตล่ะราย กลุม่ทิสโก้มีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบตัิของลกูค้าที่ชดัเจนรัดกุมเพื่อให้ได้
ลกูค้าที่มีคณุภาพ ในขณะเดียวกนัสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทําหน้าที่สอบทาน
และดแูลกระบวนการให้สินเช่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุของลกูหนีเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา กลุม่ทิสโก้ไมมี่นโยบายการแข่งขนัด้านราคา โดยจะกําหนดอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดบัความเสี่ยงของผู้กู้  
ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทนุเงินทนุของธนาคาร  

สินเช่ือรายย่อย 

สําหรับสินเช่ือเชา่ซือ้ซึง่เป็นธุรกิจสว่นใหญ่ในกลุม่สินเช่ือรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะ
ในตลาดที่มีการเติบโตและมีอตัราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง  กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซือ้
และสินเชื่อรายย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพฒันาขึน้จากฐานข้อมลูภายในของธนาคาร 
ระบบดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมตัิสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึน้ เพื่อ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า  

กลุ่มทิสโก้มีการพิจารณาการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถขยายสินเชื่อได้มากตาม 
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคณุภาพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลกูค้าหลกัของกลุ่มทิสโก้ยงัคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง 
และกลุม่ทิสโก้ไมมี่นโยบายการแข่งขนัด้านราคา แตใ่ช้การเพิ่มคณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือ
ในการแข่งขนั สําหรับนโยบายด้านหลกัประกนั ทรัพย์สินที่ให้เชา่ซือ้ต้องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกนัภยัอยา่งเหมาะสม  

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหลักประกัน ทัง้นีใ้น
รายละเอียดจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะของหลกัประกนั ในสว่นของสินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคอ่ืน และสินเช่ือที่ไมมี่หลกัประกัน
จะมีอตัราดอกเบีย้ที่สงูเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงของการผิดนดัชําระหนีท้ี่สงูขึน้  

 การอนุมัติวงเงนิและอ านาจการอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนุมตัิสินเชื่อให้แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็น
ผู้ดแูล ภายใต้นโยบายการอนมุตัิสินเช่ือที่ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนมุตัิสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนมุตัิวงเงินไว้อย่างชดัเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทกุรายการ
จะต้องได้รับการอนมุัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เน่ืองจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้ มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก
จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

สําหรับสินเช่ือรายย่อย เน่ืองจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก กลุ่มทิสโก้จึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิและมอบอํานาจ การ
อนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้ บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ นําไปปฏิบัติภายใต้นโยบายอนุมัติสินเชื่อโ ดยรวมท่ีกําหนด 
สินเช่ือรายยอ่ยที่มีขนาดใหญ่เกินกวา่ระดบัปกติเม่ือพิจารณาจากประเภทของสินเช่ือและวตัถปุระสงค์ของการกู้ เงิน จะต้องได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป   

สําหรับสินเช่ือเชา่ซือ้ กลุม่ทิสโก้ได้นําระบบการให้คะแนนสินเช่ือ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา
อนมุตัิสินเช่ือ โดยระบบจะให้คะแนนลกูค้าแตล่ะรายโดยพิจารณาจากคณุสมบตัขิองลกูค้า ลกัษณะของสินเช่ือ และเง่ือนไขของสินเช่ือที่
ต้องการ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากสาย
งานต่างๆ เป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขัน้ตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหวัหน้าสายควบคมุสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ ดแูลการบริหาร
ความเสี่ยงของสินเช่ือแต่ละรายการ นอกจากนีค้ณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้าที่
ดแูลติดตามการจดัการลกูหนีท้ี่มีปัญหา และพิจารณาตัง้สํารอง ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในระดบัที่เหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการ
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บริหารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่อยา่งสม่ําเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคณุภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึน้ตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานความถกูต้องและโปร่งใสของการให้สินเช่ือ 

ธนาคารทิสโก้ได้นําระบบจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง ทัง้สําหรับ
สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการดํารงเงินกองทุน ภายใต้วิธีการใช้การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทัง้นีผ้ลที่จะได้รับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่
แมน่ยําและการใช้เงินกองทนุของธนาคารได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

สําหรับการควบคมุความเสี่ยงด้านการกระจกุตวัของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดให้มีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ 
(Concentration Limits) ที่กําหนดให้สามารถให้สินเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้  1 รายได้ไม่เกินระดบัที่กําหนดสําหรับสินเชื่อแต่ละประเภท 
และติดตามควบคมุการกระจกุตวัของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอตุสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยพิจารณา
ร่วมกบัการกระจกุตวัของเงินลงทนุในตราสารทนุในแตล่ะภาคอตุสาหกรรมด้วย นอกจากนีธ้นาคารยงัปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด ตามข้อกําหนดในการให้สินเชื่อหรือลงทนุในกิจการของผู้ อ่ืนหรือก่อภาระผูกพนัหรือจ่ายเงินตามภาระ
ผกูพนัเพ่ือบคุคลหนึ่งบคุคลใด (Single Lending Limit) 

 การติดตามหนี ้

กลุ่มทิสโก้กําหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อคงค้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีการทบทวนการให้สินเชื่ออย่าง
สม่ําเสมอ และติดตามหนีท้ี่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan 
Committee) จะได้รับรายงานการผิดนดัชําระหนีข้องลกูหนีท้ี่มีปัญหาทกุรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลกูหนีแ้ละกําหนดวิธีการติดตาม
เร่งรัดหนี ้การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้สํารองหนีสู้ญ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
สําหรับลกูหนีร้ายที่สามารถดําเนินการตอ่ไปได้  โดยกลุม่ทิสโก้ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเก่ียวกบัการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

สําหรับการติดตามสินเช่ือรายยอ่ยนัน้ กลุ่มทิสโก้จะปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารและติดตามหนีใ้ห้สอดคล้อง
กบัภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตัิตามประกาศและระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจดัแบ่งกระบวนการติดตามหนีอ้อกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งาน
ติดตามหนีค้้างชําระ 2) งานเร่งรัดหนีส้ินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบงัคบัคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานให้ได้สงูสดุ 

 การปรับโครงสร้างหนี ้

สําหรับลกูหนีท้ี่มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลกูหนี  ้กลุ่ม 
ทิสโก้มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหนีเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับคืนหนีใ้ห้ได้สงูสดุ โดยหลกัเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนีข้องกลุ่มสามารถ
ทําได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชําระหนีใ้นลกัษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนีเ้พื่อเป็นการชําระหนี ้การ
แปลงหนีเ้ป็นตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนีเ้ป็นทนุของลกูหนี ้เป็นต้น 

การปรับโครงสร้างหนีส้ามารถทําได้กบัลกูหนีท้กุประเภท ทัง้ที่ผิดนดัชําระแล้วหรือยงัไมผิ่ดนดัชําระก็ตาม โดยหน่วยงานที่ให้
สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี ้รวมถึงการคดัเลือกลกูหนีท้ี่จะมีการปรับโครงสร้างหนี ้เจ้าหน้าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายจะทําการประเมินคณุภาพของลกูหนีแ้ละสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับฐานะและการดําเนินงานของลกูหนี ้เพื่อคาดการณ์
เก่ียวกบัโอกาสที่จะได้รับชําระหนีค้ืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี  ้

ในกรณีการปรับโครงสร้างหนีส้ําหรับลกูหนีท้ี่กลุ่มทิสโก้ กรรมการ บุคคลที่เก่ียวข้องกับกรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม เข้า
ข่ายมีผลประโยชน์เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบันการเงินอ่ืนหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับ
ธนาคารและลกูหนี ้เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ตลอดจนกระแสเงินสดของลกูหนี ้ทัง้นีก้ลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตาม
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เกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดสําหรับหนีท้ี่ได้รับการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วทกุราย ทัง้ในเร่ืองการเปลี่ยนสถานะการจดัชัน้ การ
คํานวณสว่นสญูเสีย และการกนัสํารอง 

(3) ความสามารถในการด ารงเงนิกองทุน 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายดํารงเงินกองทนุที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงในอตัราที่ไมต่ํ่ากวา่ที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปัจจบุนัธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทนุเม่ือสิน้วนัหนึ่งๆ เป็นอตัราสว่นกบัสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพนัไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 9.75 โดยเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ต้องเป็นอตัราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพนั อตัราส่วน
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงัตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

  31 ธันวาคม 2558 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2559 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2560 

 (ร้อยละ) 
ข้อก าหนดตาม

กฎหมาย (ร้อยละ) 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง 13.98 14.73 15.98 7.25 
เงินกองทนุรวม ตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง 18.01 19.59 20.72 9.75 
ตามเกณฑ์ IRB 

ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มีฐานเงินทนุที่มัน่คง และมีอัตราเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงสงูเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และเพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจดัชัน้หนีแ้ละกฎเกณฑ์การตัง้สํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคล่อง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ควบคมุดแูลและกําหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ิน และโครงสร้างการ
ระดมทนุโดยละเอียด รวมทัง้ยงักําหนดวงเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนถึงระดบัความเสี่ยงจากตวับ่งชีท้ี่สําคญั เช่น 
ระดบัของสินทรัพย์สภาพคลอ่ง ระดบัความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ครบกําหนด ระดบัการกระจกุตวัของเงินฝาก และ
ระดบัการถอนเงินในแตล่ะวนั นอกจากนีย้งัได้กําหนดแผนฉกุเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุ
ระเบียบขัน้ตอนปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน  

การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน ตาม
ประมาณการกระแสเงินสดในแตล่ะวนัของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดแูลให้สภาพคลอ่งของธนาคารเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของกลุม่ และให้สอดคล้องกบัประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(5) การจัดชัน้สินทรัพย์ การตัง้ส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ  

กลุ่มทิสโก้ให้นิยามความหมายของสินทรัพย์จดัชัน้แต่ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองสินทรัพย์ที่ไม่มี
ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ และสินทรัพย์ที่สงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ โดยสรุปได้ดงันี ้

(1) สินทรัพย์จดัชัน้สญู หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากลกูหนีซ้ึง่ไมมี่ทางที่จะได้รับชําระหนีแ้ล้ว เช่น ลกูหนีถ้ึงแก่ความตาย เป็นคน
สาบสญู ลกูหนีเ้ลิกกิจการ สว่นสญูเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

(2) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดวา่จะเรียกคืนไมไ่ด้ทัง้จํานวน เช่น สิทธิเรียกร้องจาก
ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 12 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(3) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดวา่จะเรียกให้ชําระคืนไม่ได้ครบถ้วน เช่น ลกูหนีท้ี่ค้างชําระ
ต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 6 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพย์จดัชัน้ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีปัญหาในการเรียกให้ชําระคืน หรือไม่ก่ อให้เกิด
รายได้ตามปกติ เชน่ ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(5) สินทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีคา่เสื่อมถอยลง เชน่ ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 1 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ หมายถึง ลกูหนีอ่ื้นที่ไมเ่ข้าข่ายเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้สญู สงสยัจะสญู สงสยั ตํ่ากวา่มาตรฐาน หรือกล่าวถึง
เป็นพิเศษ 
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กลุม่ทิสโก้มีนโยบายการตัง้สํารองอย่างระมดัระวงั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
และคา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีเ้ท่ากับ 10,709.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 234.8 ของสํารองที่ต้องตัง้ตามเกณฑ์
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  โดยธนาคารมีสินทรัพย์ที่จดัชัน้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามตารางแสดงสินทรัพย์จดัชัน้ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยในข้อ 4.2 ของสว่นที่ 1 หวัข้อ 
4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สําหรับธุรกิจหลกัทรัพย์ซึง่ดําเนินการโดย บล.ทิสโก้มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงันี ้ 

 (1)      แหล่งที่มาของเงินทุน 

เงินทนุสว่นใหญ่มาจากเงินกองทนุ กระแสเงินสดที่ได้จากการดาํเนินงาน และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินบางสว่น เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

(2) การอนุมัติวงเงนิและอ านาจการอนุมัติ 

บล. ทิสโก้ มีนโยบายในการรับลกูค้าที่มีคณุภาพและให้ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมแก่ลกูค้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยจะ
พิจารณาวงเงินการซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับความน่าเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกค้า ตลอดจนหลักประกัน ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริหารมอบอํานาจการอนมุตัิวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ ให้กับคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ โดยคณะกรรมการพิจารณา
สินเช่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงินที่มีมลูคา่สงู และมอบอํานาจการอนมุตัิให้ผู้บริหารและ/หรือเจ้าหน้าที่สินเช่ือระดบัตา่งๆ สําหรับวงเงินทัว่ไป
เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 

(3) การก าหนด margin ของหลักทรัพย์ 

ปัจจบุนั ลกูค้าของ บล. ทิสโก้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยระบบเงินสดเทา่นัน้  

(4) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

สําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล . ทิสโก้ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพืน้ฐานดี โดย
คํานึงถึงสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ และการกระจกุตวัของการลงทนุ สําหรับการลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไมจ่ดทะเบียน
ประเภทหุ้นทนุ บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบายในการขยายการลงทนุในส่วนนี ้แต่จะเน้นที่การติดตามโอกาสในการขายหลกัทรัพย์ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัออกให้ได้มลูคา่สงูที่สดุ สําหรับการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นกู้  บล . ทิสโก้ เน้นที่การลงทนุเพื่อถือหลกัทรัพย์ไว้เป็นสภาพ
คลอ่ง สําหรับการลงทนุในหน่วยลงทนุ บล. ทิสโก้ มีนโยบายลงทนุทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับนโยบายการลงทนุและ
ผลการดําเนินงานของแตล่ะกองทนุ นอกจากนี ้บล. ทิสโก้ ยงัมีนโยบายที่จะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์เพื่อผลกําไรและเพื่อบริหารความ
เสี่ยง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวการณ์การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

นโยบายการลงทนุเป็นไปตามกรอบนโยบายและข้อกําหนดด้านบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ บริหารความ
เสี่ยงของกลุม่ทิสโก้ ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารในสายงานที่สําคญั โดยจะกําหนดนโยบายในการลงทนุ วงเงินลงทนุ ปริมาณการซือ้ขาย
สงูสดุในแตล่ะวนั และวงเงินขาดทนุ  

(5) ความสามารถในการด ารงเงนิกองทุนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนีส้ินทั่วไปของ บล .ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 58.24 
เปรียบเทียบกบัร้อยละ 7.00 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  



 

ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 3 ปัจจยัความเสีย่ง   
 

 3-1  

3. ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมของการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

กลุ่มทิสโก้ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ 
ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้ได้กําหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน               
โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ ยง และ
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอยา่งทัว่ทัง้องค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลกับรรษัทภิบาลที่ดี  นอกจากนีก้ารจดัสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของกลุ่มทิสโก้ได้ส่งผลต่อความสําเร็จและ
ความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่ทิสโก้ ในขณะเดียวกนับริษัทยงัมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสงูสดุโดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ ถือหุ้น
ของกลุม่ทิสโก้ในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญที่กลุ่มทิสโก้ได้ยึดถือปฏิบตัิเป็นการทัว่ไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของกลุ่มทิสโก้   
มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารความเสี่ยงอยา่งรวมศนูย์ 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยดึถือหลกัการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศนูย์ โครงสร้างพืน้ฐานความเสี่ยงจะถกูรวม
ศนูย์อยูท่ี่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ โดยทําการรวบรวมข้อมลูฐานะความเสี่ยง
จากกิจการตา่งๆ ในกลุม่ทิสโก้เพ่ือทําการประเมิน กําหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ทางธุรกิจ และกําหนดแนวทาง
ปฏิบตัิที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดแูลที่เป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สงูสดุขององค์กรและเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกบักรอบนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที่ใน
การกํากบัดแูลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคมุความเสี่ยงอยา่งเพียงพอ 

(3) การประเมินความเสี่ยงอยา่งครบถ้วน 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอยา่งครบถ้วนในทกุบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเร่ิมจาก
การใช้ดลุยพินิจของผู้ชํานาญการซึ่งเป็นวิธีการขัน้พืน้ฐานไปจนถึงระดบัการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทัง้นีจ้ะพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ประเภทและความซบัซ้อนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขัน้ตอนที่สําคญั คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที่ไมป่กติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสี่ยงในปริมาณมากอนัมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของกลุม่ทิสโก้ 

(4) การบริหารและจดัสรรเงินกองทนุด้วยหน่วยวดัความเสี่ยงมาตรฐาน 

เน่ืองด้วยเงินกองทนุแสดงถึงระดบัผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายที่จะประเมินทกุปัจจยัความเสี่ยงไว้ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทนุความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้หลกัการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยงต่างๆ จะถกูเปลี่ยนแปลงเป็นระดับ
เงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้  กระบวนการประเมิน
เงินกองทนุความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: 
ICAAP) ของกลุม่ทิสโก้ การกําหนดระดบัเงินกองทนุความเสี่ยงนัน้มีความสําคญัในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึน้กับผู้บริหาร
ของหน่วยธุรกิจแตล่ะหน่วย นอกจากนี ้ยงัทําหน้าที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทกุระดบัและทกุประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความ
เสี่ยงขององค์กร และจําเป็นอยา่งยิ่งในการวางแผนและจดัสรรเงินกองทนุอยา่งมีประสิทธิผลทัง้ในระดบัองค์กรและหน่วยธุรกิจ 

(5)     การบริหารระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจดัสรรเงินกองทนุ (Capital allocation) 

 ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทนุความเสี่ยงโดยรวมจะถกูควบคมุให้ไม่เกินกว่าเงินกองทนุที่มีอยู่ของธนาคาร  
ในขณะเดียวกนัการประเมินความเสี่ยงในเชิงคณุภาพซึ่งไม่ได้วดัเป็นเงินกองทนุโดยตรงจะถกูกําหนดโดยระดบัความเสี่ยงเชิงคณุภาพที่ยอมรับได้  



 

ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 3 ปัจจยัความเสีย่ง   
 

 3-2  

เงินกองทนุความเสี่ยงจะเป็นการควบคมุและประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเม่ือเทียบกบัระดบัเงินกองทนุที่ถกูจดัสรรให้กับทัง้ระดบับริษัท
และระดบัหน่วยงาน อยา่งเหมาะสม 

 (6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกบัความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง 

หลกัการที่สําคญัประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสําหรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพ่ือเป็น
การสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่ผู้ ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถกูนําเข้ามาใช้ในการวดัประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคญัในการเพิ่ม
มลูคา่ผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงตอ่ผู้ ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้านตา่งๆ จะถกูนําเข้ามาประกอบการพิจารณาการตัง้ราคาผลิตภณัฑ์และบริการ
เพื่อให้ได้ผลกําไรที่ทัว่ถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในสว่นงานที่ยงัมีอตัราผลตอบแทนตอ่หน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึน้สงูกวา่อตัราความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ 

(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกนัความเสี่ยง 

การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทําอย่างต่อเน่ืองโดยมีหลกัการกระจายความเสี่ยงเป็นหลกัการสําคัญในทุกธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ เน่ืองจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทน ผู้บริหารระดบัสงูและผู้จดัการของหน่วยธุรกิจทกุระดบัจะ
นําหลักการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับ
ภาพรวมและระดบัรายการ 

(8) วฒันธรรมที่ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยง 

กลุม่ทิสโก้ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หวัหน้าของแต่ละสายธุรกิจจะต้องมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงท่ีมีอยู่หรือท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ในสายธุรกิจท่ีรับผิดชอบ โดยต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีจะมีต่อ
กลุม่ทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพฒันาแบบจําลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แบบจําลองความเสี่ยงนัน้จะมีลกัษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ หนีส้ิน และ  
ผลการดําเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  ทัง้นีก้ารวัดมลูค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนําไปใช้กับทุกฐานะของสินทรัพย์และ
หนีส้ินที่เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสงู การประเมินมลูค่าตลาดจะถูกประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยง ในแบบจําลองที่สําคญัสําหรับการประเมินระดบัความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อยา่งเหมาะสม  

(10) การปฏิบตัติามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะพฒันาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดแีละกฎระเบียบ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (11) แนวนโยบายตอ่ธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ 

การทําธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโก้จะต้องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เก่ียวข้องตาม
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทางกลุม่ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวจะถกูวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอ
กบัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุม่ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

(12) การปฏิบตัติอ่รายการระหวา่งกนั 

การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดยถือเสมือนเป็น
รายการที่กระทํากับลกูค้าทัว่ไป โดยกลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทาง
ธุรกิจของกลุม่ทิสโก้จะถกูควบคมุอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องของทางการ 

(13) การทดสอบสภาวะวิกฤต ิ

การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการ เงินของกลุ่มทิสโก้ภายใต้การจําลอง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสี่ยงอนัมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงัเป็นเคร่ืองมือที่สําคญัในการบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้ทางด้านสินเช่ือ ตลาด และสภาพคล่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทํา
หน้าที่ดใูนภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมตุิฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่ทดสอบร่วมกับ
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หน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยใน
การกําหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงตา่งๆ รวมไปถึงการพฒันาแผนปฏิบตัิการณ์ในสภาวะฉกุเฉิน 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที่ในการ
ดแูลความเสี่ยงและระบบควบคมุภายในภาพรวมของทัง้กลุม่ทิสโก้ โดยคณะกรรมการบริหาร ภายใต้การแต่งตัง้ของคณะกรรมการบริษัท จะทํา
หน้าที่ดูแลทัง้ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ ยง ทัง้นี ้ผู้ บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจตา่งๆ จะทําหน้าที่ดแูลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ของทัง้องค์กรและของแต่ละสายงาน 
ซึง่จะได้รับการสนบัสนนุโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
ของกลุม่ทิสโก้ให้มีมาตรฐานเดียวกนั โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ
เป็นหน่วยงานสนบัสนนุ สําหรับการดแูลความเสี่ยงเฉพาะตวัในระดบัรายการนัน้จะมีคณะกรรมการและผู้ รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดแูล เชน่ 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะกรรมการกํากับกฏเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน เป็นต้น โดยมี
หน่วยงานสนับสนนุต่างๆ เช่น สํานักคณะกรรมการสินเชื่อ ฝ่ายกํากับ และฝ่ายกฎหมาย ทัง้นี ้สายธุรกิจทกุสายจะเป็นเจ้าของความเสี่ยงและ
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการเฉพาะกิจตา่งๆ ซึง่การดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงสงูสดุที่ถกูกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์การทําธุรกิจใหมใ่นแตล่ะสายงานภายใต้การอนมุตัิของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคญัในแต่ละเดือน
จะถกูรายงานตรงไปยงัคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทัง้นีร้ะบบบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจะถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดงันี  ้

 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการดแูลให้กลุม่ทิสโก้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่ม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา แต่งตัง้คณะ
กรรมการบริหารเพ่ือดแูลและติดตามความเสีย่งและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ทิสโก้ โดยมีบทบาทที่สําคญัในการดแูลและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม รวมทัง้การกําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงูนําไปยึดปฏิบตัิตามหลกัการ 
พืน้ฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทยอ่ย 

ภายใต้โครงสร้างการกํากบัแบบรวมกลุม่ คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยต่างๆ จะทําหน้าที่ในการดแูล และนํานโยบายบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่มาปฏิบตัิได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการอ่ืนๆ  ให้สอดคล้อง
กบัการปฏิบตัิงานเฉพาะกิจตา่งๆ ตามนโยบายบรรษัทภิบาลที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนีย้งัทําหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และฐานะการเงินไปยงัคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม่ําเสมอ โดยมีความสอดคล้องกับหลกัการกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดบัสงู
ของกลุม่ทิสโก้ โดยมีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดขององค์กร เพื่อให้
การดแูลระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดกลยทุธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ และฐานะความเสี่ยงที่
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการทําหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา พร้อมทัง้จัดทําระบบ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดบัสู ง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้ธนาคารทิสโก้ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของธนาคารอีกคณะหนึ่ง ทําหน้าที่
ควบคมุดแูลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทใหญ่มาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ  



 

ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 3 ปัจจยัความเสีย่ง   
 

 3-4  

ของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายใต้หลกัเกณฑ์
การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี่ยงเฉพาะด้าน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตัง้ให้ทําหน้าที่ดแูลการบริหารและควบคมุความเสี่ยง
ในระดบัรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ทําหน้าที่ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเช่ือในระดบัรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนนุ คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็นต้น ทัง้นีค้ณะกรรมก าร
บริหารของธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยอ่ืนที่ทําการอนมุตัิสินเชื่อจะทําการติดตามผลการทํางานในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
เป็นประจําทกุเดือน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

ปัจจัยเส่ียงส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ในการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ทิสโก้ได้ระบปัุจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องที่สําคญัออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงจากการ
ให้สินเช่ือ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิงาน และ 5) ความเสี่ยงด้าน
กลยทุธ์ ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ 3.1 - 3.5  

โดยรวมความเสี่ยงทกุด้านของกลุม่ทิสโก้อยูใ่นระดบัที่สามารถบริหารจดัการได้และมีฐานะเงินกองทนุที่แข็งแกร่งสําหรับการขยายธุรกิจ
ตอ่ไปในอนาคตซึง่ได้ถกูประเมินความเสี่ยงด้านตา่งๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้ธนาคารมีแนวทางการบริหารและจดัการ
ความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกตา่งกนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้จากส่วนที ่3 หวัข้อที ่14  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

3.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ  คือ  ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้ กู้ ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาทําให้ไม่
สามารถชําระหนีท้ี่มีตอ่กลุม่ทิสโก้เม่ือครบกําหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามสญัญาที่จะชําระหนีใ้ห้กับกลุ่มทิสโก้ ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
หากเกิดขึน้โดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทําให้กลุ่มทิสโก้ต้องกันสํารองหนีสู้ญมากขึน้  อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของ
กลุม่ทิสโก้ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคณุภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทัง้นี ้อตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
ของกลุ่มทิสโก้ลดลงจากร้อยละ 2.54 ณ สิน้ปี 2559 เป็นร้อยละ 2.32 ณ สิน้ปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของหนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเชา่ซือ้และสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจากคณุภาพสินทรัพย์ที่ปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี ้เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมขึน้ ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพ่ิมขึน้นัน้ ถกูรองรับด้วยค่าใช้จ่ายสํารองหนีส้งสยัจะ
สญูที่เกิดขึน้ระหวา่งปีอีกด้วย ด้วยการบริหารจดัการสินเช่ือด้อยคณุภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงอนัทนัสมยัและ
มีการติดตามชําระหนี ้ปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ละตดัจําหน่ายหนีส้ญูที่รัดกมุ โดยมีหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายยอ่ยลดลงจากอตัราร้อย
ละ 2.85 ณ สิน้ปี 2559 เป็นอัตราร้อยละ 2.74 และอัตราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.94 ทัง้นี ้หนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดมีจํานวน 5,829.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 119.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 แบ่งเป็นของธนาคารจํานวน 5,300.68 ล้าน
บาท และบริษัทยอ่ยอ่ืนจํานวน 528.67 ล้านบาท 

กลุ่มทิสโก้ใช้วิธีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ด้วยวิธี  Collective Approach ซึ่งจะตัง้
สํารองตามประมาณค่าความสญูเสียที่น่าจะเกิดขึน้ในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื่อดงักล่าว โดยใช้ข้อมลู
สถิติหนีเ้สียของพอร์ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้อมลูให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสุดในปัจจบุัน  และคํานึงถึงวฎัจกัรทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้มียอดสํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้สิน้จํานวน 11,456.11 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 196.5 ของยอดหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินสํารองเป็นส่วนของธนาคารจํานวน 10,709.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 324.8 
ของสํารองที่ต้องตัง้ตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามนโยบายการตัง้สํารองอยา่งระมดัระวงั ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสงูขึน้และป้องกนัผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่การดําเนินงาน 
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3.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเช่ืออาจเกิดจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มทิสโก้มีสินเชื่อ
เชา่ซือ้และสินเช่ือธุรกิจ ในสดัสว่นร้อยละ 51.6 และ 20.1 ของสินเช่ือรวม ตามลําดบั โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซือ้จํานวน 129,719.70 ล้านบาท 
มีการกระจกุตวัของสินเช่ืออยู่ในระดบัตํ่ามาก และกลุ่มลกูหนีเ้ช่าซือ้รายย่อย 10 รายแรกมีมลูค่ารวมกันเพียงจํานวน 979.80 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.8 ของเงินให้สินเช่ือเชา่ซือ้ หรือร้อยละ 0.4 ของเงินให้สินเช่ือรวม 

สําหรับสินเช่ือธุรกิจ มีการให้สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจตา่งๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 11,019.73 ล้านบาท 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จํานวน 14,972.95 ล้านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการจํานวน 22,696.33 ล้านบาท และธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,918.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 ร้อยละ 29.6 ร้อยละ 44.9 และร้อยละ 3.8 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้อยละ 4.4     
ร้อยละ 6.0 ร้อยละ 9.0 และร้อยละ 0.8 ของสินเช่ือรวมตามลําดบั ทัง้นี ้ถ้าวดัจากการให้สินเช่ือธุรกิจแก่กลุม่ลกูหนีร้ายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมลูค่า
รวม 33,053.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของสินเช่ือรวม ซึง่พิจารณาเห็นว่ามีการกระจกุตวัของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภค
และการบริการ อยา่งไรก็ตามลกูหนีใ้นกลุม่ธุรกิจดงักลา่วมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเงินให้สินเช่ือธุรกิจส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลกัประกันเกือบ
ทัง้จํานวน โดยกลุม่ทิสโก้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตา่งๆ เพื่อควบคมุความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณา
เครดิตซึง่จะพิจารณาโครงการที่มีสดัสว่นเงินกู้ เทียบกบัมลูคา่ของหลกัประกันที่เหมาะสมเพ่ือควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้ 
และกลุม่ทิสโก้ยงัจดัให้มีการประเมินและติดตามมลูคา่หลกัประกนัอยา่งสม่ําเสมอ  นอกจากนีก้ลุม่ทิสโก้ยงัมีขัน้ตอนต่างๆ ในการควบคมุการเบิกจ่าย
เงินกู้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคณุภาพของสินทรัพย์อยา่งตอ่เน่ือง 

3.1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 

ความเสี่ยงจากหลกัประกนัอาจเกิดจากการที่ลกูหนีผิ้ดนดัชําระและกระบวนการติดตามหนีน้ัน้ มีการบงัคบัหลกัประกันซึ่งอาจได้
เงินจากการขายหลกัประกันไม่คุ้มมลูหนี ้โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของกลุ่มทิสโก้เป็นสินเชื่อจากธนาคารทิสโก้ซึ่ง
ร้อยละ 75.2 ของเงินให้สินเชื่อในส่วนของธนาคาร เป็นสินเชื่อมีหลกัประกัน  สําหรับสินเช่ือเช่าซือ้ ทรัพย์สินที่ให้เช่าซือ้ยงัถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ
กลุ่มทิสโก้ ดังนัน้หากผู้ เช่าซือ้ไม่ชําระเงินตามกําหนดภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กําหนด กลุ่มทิสโก้สามารถดําเนินการเข้ายึดและ
ครอบครองทรัพย์สินได้ในทันทีภายหลังจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซือ้ การจําหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้างสัน้ ซึ่ง
สามารถกระทําให้เสร็จสิน้ได้ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน 

ปัจจยัความเสี่ยงตอ่หลกัประกนัของสินเช่ือเชา่ซือ้คือมลูคา่ของรถยนต์เก่า เน่ืองจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซือ้หลกัที่กลุ่มทิสโก้
จะเข้ายดึและจําหน่ายตอ่ในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ หากมลูค่าของรถยนต์เก่าลดลง
มากเกินไป อาจทําให้ได้เงินจากการขายหลกัประกนัไมคุ่้มมลูหนี ้และสง่ผลเสียหายตอ่กําไรและเงินกองทนุของกลุ่มทิสโก้ มลูค่าของรถยนต์เก่า
ขึน้อยู่กับหลายปัจจัยประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมี
ผลกระทบตอ่ราคาขายรถใหม ่

อยา่งไรก็ตาม จากประวตัิการยดึและจําหน่ายหลกัประกนัของการเชา่ซือ้รถยนต์ กลุม่ทิสโก้สามารถเรียกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ในอตัราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 - 90 ของมลูหนีค้งค้าง ซึ่งจดัเป็นอตัราที่สงู ทําให้ผลกระทบต่อกําไรของหนีเ้สียลด
น้อยลงมาก นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ได้ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอยา่งต่อเน่ือง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมลูค่า
หลกัประกนัสงูกวา่มลูหนีอ้ยูต่ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์โดยเฉลี่ยในระดบัที่เหมาะสม และการเน้นปลอ่ยสินเช่ือสําหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี 

สําหรับสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการเคหะ หลกัประกนัสว่นใหญ่ของกลุม่ทิสโก้เป็นอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนํามาใช้หกัการ
ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ กลุ่มทิสโก้ได้ดําเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยสว่นของธนาคารมีสดัสว่นมลูคา่หลกัประกันที่ใช้หกัมลูหนีข้องสินเช่ือด้อยคณุภาพในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็นร้อยละ 
72.8 ของเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพสําหรับสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการเคหะทัง้หมด 

กลุ่มทิสโก้มีความเสี่ยงจากมลูค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี ้โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึน้อยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ซึง่อาจสง่ผลให้กลุม่ทิสโก้ต้องเพิ่มการกนั
เงินสํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อนัจะสง่ผลต่อกําไรสทุธิและเงินกองทนุของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้การเข้าครอบครองหลกัประกัน ยงัต้องผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายและการบงัคบัคดีที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามกลุ่มทิสโก้ได้ติดตามขัน้ตอนการทํางานด้านการบังคบัคดี
อยา่งใกล้ชิด 
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3.1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมลูค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนีค้้างชําระเป็น
เวลานาน หรือลกูหนีท้ี่มีการปรับโครงสร้างหนี ้จากราคาทนุหรือมลูคา่ที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ โดยกลุม่ทิสโก้มีสินทรัพย์รอการขาย ณ 
สิน้ ปี 2560 ซึง่มีมลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือการด้อยค่า 5.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของสินทรัพย์รวม และ
คา่เผ่ือการด้อยคา่คิดเป็นร้อยละ 69.7 ของมลูคา่สินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทนุทางบญัชี 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแตง่ตัง้ให้ดแูลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือในภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อ 
ซึง่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ และข้อจํากดัตา่งๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึง
รายงานข้อมลูความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือที่มีความสําคญัให้แก่คณะกรรมการของแตล่ะบริษัทได้รับทราบ 

ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือซึง่จะอยู่ที่บริษัทย่อยที่ทําธุรกิจการให้สินเชื่อ โดยความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเฉพาะ
ด้านในระดบัรายการของบริษัทยอ่ยตา่งๆ อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหน้าที่ดแูลการพิจารณาและอนมุตัิสินเชื่อ สําหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดบัตํ่าสามารถ
ได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดแูลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหาทําหน้าที่ติดตามและกบัการค้างชําระของสินเช่ือที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอยา่งใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ลกูหนี ้การจดัอนัดบัเครดิต การวิเคราะห์โอกาสการผิดนัดชําระ
และความเสียหาย การวิเคราะห์การกระจกุตวัของสินเชื่อและเงินกองทนุที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบตัิ ที่
สําคญัของกลุม่ทิสโก้ โดยกลุม่ทิสโก้ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดงันัน้ การดําเนินงานด้านเครดิตทัง้หมดจะ
อยูภ่ายใต้กระบวนการอนมุตัิสินเช่ือที่เป็นมาตรฐานโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการจดัอนัดบัเครดิตของสินเช่ือตา่งๆ ในสว่นของสินเช่ือรายย่อยได้ใช้
การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละราย โดยอาศัยการพิจารณาข้อมลูในภาพรวม สําหรับการ
พิจารณาอนัดบัเครดิตของสินเช่ือธุรกิจได้พิจารณาถึงลกัษณะความเสี่ยงที่แตกตา่งกนัของแตล่ะรายธุรกรรมในรายละเอียด 

การจดัการด้านความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเช่ือเป็นอีกปัจจยัสําคญัในการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 
หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือได้ถกูจดัทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจและเงินกองทนุ
ของกลุม่ทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้มีมาตรการและข้อจํากัดของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ทัว่ถึงและรัดกุม ซึ่งดแูลความเสี่ยงทัง้ในระดับ
ภาพรวมของพอร์ตสินเช่ือและระดบัรายการ รวมถึงการติดตาม และจดัการกบัสินเช่ือที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

3.2 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัในการชําระเงินเม่ือครบกําหนดเน่ืองจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งอาจทําให้
เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทัง้ภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในขึน้อยู่กับโครงสร้างของ
สินทรัพย์และหนีส้ิน และการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึน้อยู่กับภาวะสภาพคล่องของ
ตลาดและความเช่ือมัน่ของผู้ฝากเงินเป็นหลกั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มทิสโก้มีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 53,098.74 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจํานวน 1,324.81 ล้าน
บาท เทียบกับ 1,149.00 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิจํานวน 44,647.15 ล้านบาท เทียบกับ 38,067.42 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และเงินลงทนุชัว่คราว 7,126.78 ล้านบาท เทียบกบั 6,752.76 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 

กลุม่ทิสโก้มีความเสี่ยงจากความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยหลงัจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในอดีตของเจ้าหนีแ้ละลกูหนีเ้ม่ือครบกําหนดสญัญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับเงินตามสญัญา หรือ
การฝากตอ่เม่ือครบกําหนด ซึง่ความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์
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ตามอายสุญัญามากกวา่หนีส้ินตามอายสุญัญาเป็นจํานวน 45,667.56 ล้านบาท นอกจากนีธ้นาคารยงัมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหวา่งธนาคาร ซึง่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้ 

โครงสร้างเงินทนุของกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินรับฝาก 180,803.84 ล้านบาท หุ้นกู้ ระยะยาว (ทัง้ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) 
รวมมลูคา่คงเหลือทัง้สิน้ 29,680.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะสัน้ รวมมลูคา่ 33,921.70 ล้านบาทและมีตัว๋แลกเงินรวมมลูคา่ 7,476.92 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งอยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องจะมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจดัการฐานะสภาพคลอ่งในแตล่ะวนั ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงตามเกณฑ์
ของทางการ 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจดัการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจกุตวัของ
เงินฝาก สินทรัพย์สภาพคลอ่ง รวมถึงแผนฉกุเฉินเพ่ือการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยทุธ์การบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทัง้ผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมไ่ด้คาดการณ์ขึน้  ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส้ินตามอายสุญัญา 
(Maturity Mismatch) และระดบัของสินทรัพย์สภาพคลอ่งจะต้องถกูติดตามอยา่งสม่ําเสมอ  การจดัหาแหล่งเงินทนุและการกระจกุตวัของแหล่ง
เงินทนุจะต้องถกูวางแผนเพ่ือให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม นอกจากนีแ้ผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารจดัการสภาพคล่อง
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถกูจดัทําขึน้เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ได้ทนัเวลา 

3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารและอตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะมี
ผลทําให้เกิดความผนัผวนตอ่รายได้หรือเงินกองทนุของกลุม่ทิสโก้หรือการเปลี่ยนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของ
กลุม่ทิสโก้ 

3.3.1    ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตราสารทุนและกองทุนรวมอีทเีอฟ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มทิสโก้มีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจํานวน 1,804.66 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสารทุน 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมลูค่าตามราคาตลาดจํานวน 514.72 ล้านบาท และกองทนุรวมอีทีเอฟซึ่งมีมลูค่าตามราคาตลาดจํานวน 
869.58 ล้านบาท และตราสารทนุที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมลูค่าตามราคาต้นทุนทางบญัชีสทุธิหลังหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าจํานวน 
420.36 ล้านบาท 

ในปี 2560 กลุม่ทิสโก้มีกําไรจากการลงทนุในหลกัทรัพย์เป็นจํานวนทัง้สิน้ 27.19 ล้านบาท ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ยงัมีผล
กําไรจากสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรมตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์จดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กบัราคาทนุของหลกัทรัพย์ ที่ไมไ่ด้
รับรู้ตามมาตรฐานการลงบญัชีหลกัทรัพย์เผ่ือขายจํานวน 79.53 ล้านบาท 

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทนุที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และกองทนุรวมอีทีเอฟ 

สําหรับเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และกองทนุรวมอีทีเอฟ กลุ่มทิสโก้มีความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทนุเผ่ือขาย (Available for Sale) จํานวน 1,384.30 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อกําไรขาดทนุ
ของกลุม่ทิสโก้ก็ตอ่เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทนุในส่วนของผู้ ถือ
หุ้นทนัที ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ทิสโก้มีผลกําไรที่ยงัไมรั่บรู้จากการตีมลูคา่ตามราคาตลาด เป็นจํานวน 79.53 ล้านบาท 

กลุ่มทิสโก้ได้นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและรายงานให้กบัผู้บริหารระดบัสงูในสายงานที่เก่ียวข้องและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายวนั Value at Risk 
บอกถึงผลขาดทนุสงูสดุของพอร์ตเงินลงทนุที่สามารถเกิดขึน้ ณ ระดบัความเชื่อมัน่และช่วงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกลุ่มทิสโก้มีค่า Value at Risk สําหรับระยะเวลา 90 วนัตามกรอบระยะการลงทนุ และ ณ ความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99.0 เทา่กบั 192.28 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับ 154.87 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการการปรับ
เพิ่มขึน้ของมลูค่าหลกัทรัพย์ระหว่างปี นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ยงัได้กําหนดวงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ใน
การควบคมุและติดตามความเสี่ยง เชน่ วงเงินการกระจกุตวั วงเงินจํากดัขาดทนุ เป็นต้น 
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(2) ความเสี่ยงจากตราสารทนุที่ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

กลุ่มทิสโก้มีเงินลงทนุทัว่ไปในหลกัทรัพย์ประเภททนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นจํานวน 420.36 ล้านบาท 
ลดลงเล็กน้อยจาก 436.07 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จากการขายตราสารทุนบางส่วน  ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ในหลกัทรัพย์ที่ไมจ่ดทะเบียน แตมุ่ง่เน้นการติดตามคณุภาพของหลกัทรัพย์อยา่งตอ่เน่ือง และขายหลกัทรัพย์ออกเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม 

3.3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มี
ดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดตราสารหนี ้

(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และ
หนีส้ินของกลุ่มทิสโก้ที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําให้ต้องรับภาระต้นทนุดอกเบีย้
จา่ยที่สงูขึน้เม่ือเทียบกบัดอกเบีย้รับ สง่ผลทําให้สว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ที่ได้รับลดลงและกระทบตอ่กําไรและเงินกองทนุของกลุม่ทิสโก้ได้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินในการควบคุมดูแลการ
บริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว โดยควบคมุดแูลโครงสร้างกําหนดเวลาของ
สินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ทิสโก้มีโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ แบ่ง
ตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบีย้ดงันี ้

                 (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรัพย์ 
และหนีสิ้น 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 2-12 เดือน 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 1-2 ปี 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ปี 

รวม 

สินทรัพย์ 117,369.75 62,756.36 44,935.26 67,557.28 292,618.65 
หนีส้ิน (100,718.47) (122,859.73) (23,385.62) (8,968.25) (255,932.07) 

สว่นตา่ง 16,651.28 (60,103.37) 21,549.64 58,589.02 36,686.57 

ทัง้นี ้กลุม่ทิสโก้มีสว่นตา่งของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 1 ปี โดยมีหนีส้ินมากกวา่สินทรัพย์ในช่วง
ระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 2-12 เดือนเป็นจํานวน 60,103.37 ล้านบาท โดยเม่ือพิจารณาจากแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ที่มีแนวโน้มที่จะปรับ
เพ่ิมขึน้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ความแตกตา่งของโครงสร้างอตัราดอกเบีย้ของกลุม่ทิสโก้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(2) ความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดของตราสารหนี ้

ความเสี่ยงจากมลูค่าตลาดของตราสารหนีเ้กิดจากการที่มลูค่าตลาดของตราสารหนีป้ระเภทกําหนดอัตราดอกเบี ย้แบบ
คงที่อาจลดลง เน่ืองมาจากการขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เพราะอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีใ้นตลาดสงูขึน้ ราคาตลาดของตราสารหนีจ้ึงต้อง
ปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเทา่กบัตลาด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ทิสโก้มีเงินลงทนุในตราสารหนีร้วม 5,743.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 5,538.33 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2559 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Duration) ของพนัธบตัรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.21 ปี โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก ณ สิน้ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 
0.20 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Duration) ของหุ้นกู้ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.98 ปี โดยลดลงจาก ณ สิน้ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1.67 ปี อย่างไรก็
ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในตราสารหนีย้งัจดัว่าอยู่ในระดบัปานกลาง และยงัคงเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ใน
การรักษาสภาพคลอ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคมุความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที่
เก่ียวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจดัการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนัน้ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง หน่วยงานกํากบัดแูลความเสี่ยงเฉพาะด้านถกูจดัตัง้เพื่อมีหน้าที่ในการดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสงูใน
ด้านตา่งๆ เชน่ การกําหนดหลกัเกณฑ์การลงทนุ อํานาจในการตดัสินใจลงทนุ และคูค้่า เป็นต้น 
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เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถกูนํามาประยกุต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน
ของกลุม่ทิสโก้จะถกูประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลกัษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถกูต้องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ 
(Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตัวแปรจากแบบจําลองได้ถูกกําหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทัง้นี ้
วตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้จะถกูวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์
และหนีส้ินของกลุม่ทิสโก้ที่ไมพ่ร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกบัรายได้ดอกเบีย้สทุธิของกลุ่มทิสโก้ภายใต้สถานการณ์
จําลองตา่งๆ 

ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซบัซ้อน เชน่ ตราสารอนพุนัธ์ จะถกูบริหารจดัการด้วยความระมดัระวงั ซึ่ง
ความเสี่ยงด้านอนพุนัธ์จะถกูวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพืน้ฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้อย่างชดัเจน นอกจากนีน้โยบายบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูจดัทําขึน้เพ่ือให้การควบคมุและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัความซบัซ้อน
ของตราสารอนพุนัธ์นัน้ 

3.4      ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

โดยอ้างอิงจากคําจํากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision และ
ตามแนวปฏิบตัิแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดหรือความไมเ่พียงพอของกระบวนการทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจยัภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยง
ด้านกฎหมายและการทจุริต อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ 
ตระหนกัดีวา่ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ให้ความสําคัญใน
การบริหารจดัการความเสี่ยงและพฒันาวิธีการบริหารความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบตัิงาน 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นผู้ วางกรอบของแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมิน
และควบคมุความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการทําหน้าที่สนับสนนุและผลกัดนัให้ทกุหน่วยงาน
ปฏิบัติตามกรอบนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่กําหนดไว้ รวมถึงการดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในสําหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง มีหน่วยงานกํากับทําหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
ทางการ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเชื่อมัน่ต่อระบบควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงทัง้หมดอย่าง
เป็นอิสระภายใต้การกํากบัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในปี 2560 กลุม่ทิสโก้มีการขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทัง้ในช่องทางธุรกิจที่ดําเนินการอยู่แล้วและธุรกิจใหม่ ซึ่ง
สง่ผลให้ความเสี่ยงจากด้านปฏิบตัิการเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
สําหรับธุรกิจใหมข่ึน้เพ่ือตรวจสอบและให้มัน่ใจวา่ความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภณัฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัเหล่านัน้ได้รับการจัดการให้
อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ก่อนการเร่ิมดําเนินการ นอกจากนี ้เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจรวมถึงแนวโน้มการทจุริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงที่
ซบัซ้อนมากขึน้ นอกเหนือจากการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพิจารณากําหนดแผนการลดความเสี่ยงด้านทจุริต ให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้ได้ริเร่ิมพฒันาระบบที่ใช้ใน
การตรวจจบัรายการทจุริตหรือรายการผิดปกติ (Transaction Fraud Monitoring) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการ
และตรวจจบัรายการที่มีความผิดปกติประเภทตา่งๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการทํารายการและสามารถดําเนินการลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ได้ทัง้กบัลกูค้าและทิสโก้ได้ 

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มทิสโก้ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองนัน้ เร่ิมตัง้แต่การสร้างวัฒนธรรม  
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกําหนดให้ทุก
หน่วยงานมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิการของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทัง้กลุ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและกํากับดูแลทุก
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หน่วยงานให้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด ในขัน้ตอนการดําเนินการเก่ียวกบัการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการนัน้ จะ
มีการระบุความเสี่ยงที่สําคญั ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุ และกําหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกําหนดตวัชีว้ัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อควบคมุให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control Self- Assessment) 
ทัง้นี ้ผลของการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

ในสว่นของการบริหารจดัการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบตัิงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตัิการนัน้ กลุ่มทิสโก้จดัให้มีระบบงานที่ใช้ในการบนัทึกรายงานข้อผิดพลาดเพื่อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
และทนัการณ์ รวบรวมจดัทําฐานข้อมลูข้อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนํามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง 
ลดระดบัของอตัราความผิดพลาดที่เกิดขึน้หรือเพ่ือใช้ในการและตดิตามกํากบัดแูลเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานให้ดีขึน้ 
นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้มีการกําหนดแนวปฏิบตัิและอํานาจในการพิจารณาและอนมุตัิชดเชยคา่เสียหายที่เกิดขึน้กบัลกูค้าเพื่อให้มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงานและเป็นธรรมตอ่ลกูค้า ทัง้นี ้สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคญัและสรุป
รายงานเก่ียวกบัการชดเชยคา่เสียหายกบัลกูค้าได้มีการรายงานให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้องรับทราบและพิจารณากําหนดแนวทางในการแก้ไข
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในส่วนของกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนนัน้ กลุ่มทิสโก้จดัให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและกําหนด
มาตรการการจดัการข้อร้องเรียนเพ่ือให้สามารถยตุิได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทางช่องทางต่างๆจะมีการวิเคราะห์และ
สรุปผลเพื่อรายงานให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรับทราบรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมตอ่ไป 

โดยที่กลุม่ทิสโก้เป็นกลุม่ธุรกิจที่มีการให้บริการทางการเงินกับลกูค้า การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ให้บริการลกูค้าจงึเป็นเร่ืองที่กลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง ทิสโก้ได้พฒันาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง (Business Continuity Plan)  ในทกุระบบงานที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมหลกัหรือธุรกรรมที่มีความสําคญั เพ่ือมิให้เกิดการหยดุชะงกัในการ
ดําเนินธุรกิจ  การกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้ คืนระบบงานสําคัญให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่กําหนด      
กลุม่ทิสโก้มีการจดัให้มีการทดสอบเป็นประจําสม่ําเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
การดําเนินการในกรณีที่เกิดเหตฉุุกเฉิน นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภยัของพนักงาน ลกูค้า คู่ค้า หรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ จงึได้มีการกําหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน (Emergency Plan) ขึน้เป็นสว่นหนึ่งของแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจ
ต่อเน่ือง เพื่อกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึน้จากเหตุการณ์ภายนอก โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการรักษาความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากการความสญูเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยในการสง่เสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการดําเนินการตามแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองนัน้ กลุ่มทิสโก้ได้มีการกําหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในช่วงการเกิด
สถานการณ์ฉกุเฉินระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน รวมถึงชอ่งทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์
และแนวทางการดําเนินการขององค์กรได้อยา่งทนัทว่งที 

ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัที่ภยัคกุคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การดําเนินธุรกิจขององค์กรทัง้ในรูปของผลกระทบที่เป็นตวัเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือผลกระทบอ่ืนๆ กลุ่มทิสโก้ตระหนัก
ถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและเตรียมความพร้อมสําหรับแนวทางป้องกันรวมถึงแผนการรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์กรณีเกิด
ผลกระทบจากเหตุดังกล่าว. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเก่ียวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่าง
สม่ําเสมอผ่านการจัดอบรมสัมมนา การปิดประกาศในที่ต่างๆ รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ การหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสจากการได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์  นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงทางไซ
เบอร์อย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงการจัดให้มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เหมาะสม ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มี
การทดสอบความพร้อมขององค์กรในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
จําลองโจทย์เหตุการณ์สถานการณ์ขึน้มา (Tabletop Testing) ซึ่งผู้ เข้าร่วมทดสอบเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ดูแล หรือให้ข้อมลูข่าวสารกับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงการให้ข้อมลูผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ 
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
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3.5      ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ คือ ความเสี่ยงอนัเกิดจากการกําหนดแผนกลยทุธ์และการปฏิบตัติามแผนกลยทุธ์อยา่งไมเ่หมาะสม หรืออาจ
เป็นความไมส่อดคล้องระหวา่งกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขนั และทรัพยากรขององค์กร ซึง่ในท้ายที่สดุจะสง่ผลกระทบ
ตอ่รายได้และเงินกองทนุของกลุม่ทิสโก้  

3.5.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้กลุม่ทิสโก้จะมีการกระจายตวัของแหลง่รายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึง่ธุรกิจสว่นใหญ่มีความผนัแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเชา่ซือ้มีความผนัผวนกบัภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัการเจริญเติบโตของ
การบริโภคเป็นปัจจยัที่สําคญัตอ่การเติบโตของเงินให้สินเช่ือและคณุภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั หรือสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงขึน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณธุรกรรมและรายได้ของกลุม่ทิสโก้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะ
ความได้เปรียบในการแข่งขนัธุรกิจ จงึทําให้ผลกระทบที่มีไมม่ากนกั นอกจากนี ้การรับโอนกิจการธุรกิจลกูค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นไปตามแผนการเติบโตและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลกูค้าของกลุม่ทิสโก้จากการเพิ่มผลิตภณัฑ์และ
บริการทางการเงินสําหรับลกูค้ารายยอ่ยอยา่งทัว่ถึงอีกด้วย 

นอกจากนี ้ในส่วนของเงินลงทนุประเภทตราสารทนุของกลุ่มทิสโก้นัน้ ยงัมีความสมัพนัธ์อย่างมากกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
โดยรวมและภาวะการขยายตวัของตลาดทนุ รวมถึงความเชื่อมัน่ของนักลงทนุในตลาด หากปัจจยัทางเศรษฐกิจดี มีภาวะความมัน่คงสงู ราคา
หลกัทรัพย์ควรจะปรับตวัขึน้อยา่งมาก และสง่ผลดีตอ่กําไรของกลุ่มทิสโก้ ในทางกลบักันหากมีปัจจยัลบที่รุนแรงและไม่คาดคิด เกิดขึน้ เช่น การ
เกิดสงคราม ก่อการร้าย หรือภัยพิบตัิทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคา
หลกัทรัพย์อาจปรับตวัลงได้อยา่งมากและสง่ผลทําให้กําไรของกลุม่ทิสโก้ลดลง ทัง้นี ้ผลกระทบนีค้รอบคลมุไปถึงธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
และธุรกิจการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที่ขึน้อยูก่บัภาวะของตลาดหลกัทรัพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ขึ น้อยู่
กบัปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ ในขณะที่ระดบัราคาของหลกัทรัพย์เองอาจสง่ผลกระทบไม่มากนัก กลุ่มทิสโก้มีการป้องกัน
ความเสี่ยงโดยใช้โครงสร้างต้นทนุแบบแปรผันในธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของรายได้จากความเสี่ยงจากเหตกุารณ์ไม่แน่นอนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

สําหรับธุรกิจการจดัการกองทนุมีปัจจยัความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ คือ การแข่งขันในด้านราคา แต่มีความเสี่ยงจากภาวะ
เศรษฐกิจน้อยกวา่ธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจมาจากคา่ธรรมเนียมที่คํานวณจากมลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ผลกําไรหรือขาดทนุของ
การลงทนุโดยกองทนุไมไ่ด้สง่ผลกระทบโดยตรงให้กบักลุม่ทิสโก้ แตอ่าจสง่ผลทางอ้อมซึง่ไมรุ่นแรงมากนกัหากขนาดของกองทนุลดลง 

3.5.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทนุต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งอตัราเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS 
Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 20.72 โดยยงัคงสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ตํ่าร้อยละ 9.75 ที่กําหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 
และชัน้ที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 15.98 และร้อยละ 4.74 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนการดํารงเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ดงักล่าว
ยงัคงสงูกว่าอตัราขัน้ตํ่าร้อยละ 7.25  ในขณะที่ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิต่อหนีส้ินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 58.24 ซึ่งยงัคงสงู
กวา่อตัราขัน้ตํ่าที่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 

นอกจากการดํารงเงินกองทนุตามเกณฑ์ของธปท. กลุ่มทิสโก้ได้ดําเนินการวดัความเสี่ยงและดํารงเงินกองทนุภายใน  (ICAAP) 
ซึ่งได้ประเมินเงินกองทนุความเสี่ยงขึน้จากแบบจําลองภายใน โดยประเมินว่ากลุ่มทิสโก้ควรมีเงินกองทนุเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้เป็นจํานวน 
11,526.57 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 31.9 ของเงินกองทนุรวมที่ 36,170.20 ล้านบาท โดยยงัมีเงินกองทนุสว่นเกินสําหรับรองรับความเสี่ยงและ
ขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็นจํานวน 24,643.63 ล้านบาท 

3.5.3 ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

เน่ืองจากบริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพ่ือไปลงทนุในบริษัทอ่ืนและไม่มีการดําเนินธุรกิจอ่ืนใด ผลการดําเนินงานของ
บริษัทจะเกิดขึน้จากผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีบริษัทไปลงทนุ ดงันัน้ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้กบับริษัท จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทย่อย ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย หมายความถึง ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ท่ี
เป็นบริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้และการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยอ่ืน ทัง้นี ้บริษัทได้เข้าถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทย่อยจํานวน 8 บริษัท 
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รวมทัง้ธนาคารทิสโก้ โดยรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทจะมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ดงันัน้ หากบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานท่ีไม่ดี 
อาจสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทได้ทําให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งกําไรจากธนาคารทิสโก้ด้วย ทัง้นี ้ ในงวดปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอ่ืนมีกําไรสุทธิ 5,674.53 ล้านบาท โดยจํานวนดังกล่าวได้รวมส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยอ่ืนนอกจาก
ธนาคารทิสโก้จํานวน 1,373.97 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทย่อยจะมีผลการดําเนินธุรกิจท่ีดี และสามารถสร้างกําไรให้กับบริษัท แต่บริษัทได้
ตระหนกัถึงความสําคญัของการเลือกบริษัทท่ีจะลงทนุในอนาคต ดงันัน้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้กําหนดนโยบายการลงทุนของ
บริษัท โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ีช่วยเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัให้กับกลุ่มทิสโก้ อีกทัง้พิจารณาจากแนวโน้มของธุรกิจ อุตสาหกรรม การ
แขง่ขนัและศกัยภาพในการทํากําไรระยะยาว และเน้นการควบคมุความเสี่ยงแบบระมดัระวงั 

รายได้สทุธิจากบริษัทย่อยอ่ืนนอกจากของธนาคารทิสโก้คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของรายได้สทุธิของกลุม่ทิสโก้ ดงันัน้ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความสําคญัอย่างมากต่อผลกําไรรวม รายได้หลกัจากบริษัทย่อยอ่ืนประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจจดัการกองทุน ซึ่งรายได้
ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจมาจากการดําเนินงานของบล . ทิสโก้ ในขณะท่ี
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจจดัการกองทนุมาจากการดําเนินงานของบลจ.ทิสโก้ 

ธุรกิจของบริษัทย่อยขึน้กับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจาก
ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจจดัการกองทุนของบริษัทย่อย จะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี แต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อเงินกองทนุ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเน้นการให้บริการมากกว่าการให้สินเช่ือหรือการลงทนุ 

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยมีการรวมศูนย์อยู่ท่ีบริษัท โดยบริษัทจะกําหนด
นโยบายท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันให้บริษัทในเครือนําไปปฏิบตัิใช้ นอกจากนี  ้บริษัทยงัส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยในจํานวน
มากกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้หมด และมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจ โดยแผนการดําเนินธุรกิจในแต่ละปี
ของบริษัทย่อยในกลุม่จะต้องได้รับอนมุตัิจากบริษัท 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้โดยตรง โดยอาศยัแนวปฏิบัติใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีดี ท่ีสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกท่ีไม่ได้
คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสยัทศัน์และพนัธกิจ (Vision and Mission Statement) ของกลุ่มทิสโก้ได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้รวมทัง้แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่มทิสโก้ ทัง้นี ้กระบวนการต่างๆ ได้ถูกสร้างขึน้เพ่ือ
อํานวยให้การกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจดัการทรัพยากรบุคคล การวดัผลการดําเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนบัสนุนหลกั
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในสว่นของกระบวนการตรวจสอบ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์จะถกูตรวจสอบในระดบัของคณะกรรมการของบริษัท 

แนวปฏิบตัิขององค์กรและแนวปฏิบตัิทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนําหลกัการและแนวทางในการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีมาปรับ
ใช้เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วยนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการและระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่จะถกูประเมินและทบทวนเป็นประจํา 

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ กลุ่มทิสโก้จดัให้มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
สําหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเน่ืองทุกปี และติดตามผลเพ่ือเทียบ
กบัแผนงานท่ีวางไว้เป็นรายเดือน 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

กลุม่ทิสโก้มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ดงันี ้โดยบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและ 
ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ  
                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่า 

2559 2560 
ท่ีดนิ     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไม่มี 17.51 17.51 
อาคารและอาคารชุดส านักงาน     
  ราคาทนุเดมิ เจ้าของ ไม่มี 1,093.60 1,179.69 
  สว่นท่ีตีราคาใหม ่ เจ้าของ ไม่มี 2,103.90 2,103.90 
เคร่ืองตกแต่ง ตดิตัง้ คอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไม่มี 1,071.64 1,153.76 
ยานพาหนะ     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไม่มี 186.18 156.80 

รวม 4,472.83 4,611.66 
  หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (1,820.31) (1,958.46) 
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 2,652.52 2,653.20 

สัญญาเช่าระยะยาว 

1. สัญญาเช่า 

           บริษัทยอ่ยได้เข้าทําสญัญาเชา่ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเชา่อาคารสํานกังานและสาขา ซึ่งสญัญามีอายปุระมาณ 1-10 ปี ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทย่อยมีจํานวนเงินขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

                          (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จ่ายช าระภายใน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 

อาคารสํานกังานและสาขา 
ไม่เกิน 1 ปี 164 213 

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี 150 319 

มากกว่า 5 ปี 46 70 
รวม 360 602 

2. สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

กลุม่ทิสโก้มีการเชา่ห้องชดุระหวา่งกนัในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นสํานกังาน โดยมีการคิดคา่เชา่ระหว่างกันในอตัราตลาด
และมีระยะเวลาการเชา่คราวละ 1-3 ปี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ ผู้เช่า ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ีเช่า 

(ตารางเมตร) 

ห้องชดุสํานกังานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,533.91 

ห้องชดุสํานกังานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี จํากดั 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,329.59 

ห้องชดุสํานกังานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,458.58 

ห้องชดุสํานกังานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ศนูย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จํากดั บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 590.00 
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รายการ ผู้เช่า ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ีเช่า 

(ตารางเมตร) 

ห้องชดุสํานกังานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการ
ลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จํากดั 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 375.00 

4.2 เงนิให้สินเช่ือ 

นโยบายการจัดชัน้สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์จดัชัน้ของกลุม่ทิสโก้ประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือและลกูหนี  ้เงินลงทนุ และทรัพย์สินรอการขาย โดยกลุ่มทิสโก้มีนโยบายจดั
ชัน้สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งสรุปการจัดชัน้
สินทรัพย์ของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดงันี ้ 

                ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชัน้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

ลูกหนี ้
เงนิให้สินเช่ือ       
และลูกหนี ้

เงนิลงทุน 
เงนิลงทุนใน 

ลูกหนีท่ี้รับโอนมา 
ทรัพย์สินรอ
การขาย 

รวม ร้อยละ 

จดัชัน้ปกต ิ 263,479 - - - 263,479 92.1 
จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพเิศษ 17,158 - - - 17,158 6.0 
จดัชัน้ต่ํากว่ามาตรฐาน 2,435 - - - 2,435 0.9 
จดัชัน้สงสยั 1,400 - - - 1,400 0.5 

จดัชัน้สงสยัจะสญู 1,465 37 14 12 1,528 0.5 

รวม 285,937 37 14 12 286,000 100.0 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ในขัน้ตํ่ากลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ในการจดัชัน้และตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดอตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามระดบัชัน้ของเงินให้สินเช่ือไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. สินทรัพย์จดัชัน้สญู ให้ตดัออกจากบญัชี 
2. สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู ให้กนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 
3. สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100 
4. สินทรัพย์จดัชัน้ตํ่ากวา่มาตรฐาน ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100 
5. สินทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 2 
6. สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 1 

ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กําหนดวิธีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ สําหรับ
สินทรัพย์จดัชัน้ตํ่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั และ สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู โดยให้กันเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนต่าง
ระหว่างมูลหนีก้ับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี  ้หรือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
หลกัประกัน รวมถึงการกันสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี ้(Collective Approach) แทนการกันสํารองรายบญัชีได้สําหรับกลุ่มลกูหนีท้ี่มีความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่เหมือนกนั  

ปัจจบุนักลุม่ทิสโก้มีนโยบายในการกันเงินสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี ้(Collective Approach) สําหรับกลุ่มลกูหนีท้ี่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เหมือนกนั และมีข้อมลูความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้กําหนดระดบัการกันสํารองอย่างระมดัระวงั จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึน้ในอดีต 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีก้ารด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตัง้สํารองคา่เผ่ือการลดคา่ของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชีก้ารด้อยค่าตามมาตรฐานบญัชีและการประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนในอนาคต   
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นโยบายการรับรู้และระงบัรับรู้รายได้  

ดอกเบีย้ของเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชําระ รายได้จากสญัญาเช่าซือ้ สญัญาเช่าการเงินและ
สินเช่ือจํานําทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายหยดุบนัทกึรายได้ดอกเบีย้ค้างรับสําหรับเงินให้สินเช่ือธุรกิจที่ผิดนดัชําระดอกเบีย้เกินกําหนดหนึ่งเดือน และสําหรับ
เงินให้สินเชื่อประเภทอ่ืนที่ผิดนัดชําระดอกเบีย้เกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกําหนดชําระและจะยกเลิกรายการดอกเบีย้ค้างรับที่ได้บนัทึ ก
บญัชีเป็นรายได้แล้วนัน้ออกจากบญัชี สําหรับการบนัทกึรายได้ดอกเบีย้รับหลงัจากนัน้จะบนัทกึตามเกณฑ์เงินสด 

กรณีเงินให้สินเชื่อเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ซึ่งค้างชําระดอกเบีย้เกินกว่ากําหนดสองเดือนจะหยดุรับรู้ดอกเบีย้เป็นรายได้ และจะรับรู้ดอกเ บีย้
จากเงินให้สินเช่ือดงักลา่วตามเกณฑ์เงินสด 

ทัง้นี ้บริษัทยอ่ยจะรับรู้ดอกเบีย้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเม่ือบริษัทยอ่ยได้รับชําระหนีท้ี่ค้างเกินกําหนดชําระแล้ว 

ในกรณีที่ดอกเบีย้หรือสว่นลดได้คิดรวมอยูใ่นตัว๋เงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบีย้หรือส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับัญชี
และตดัจําหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเทา่ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือนัน้ 

4.3 เงนิลงทุน 

รายละเอียดของมลูคา่เงินลงทนุแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3.4 เงินลงทนุ  

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ได้แสดงไว้ในสว่นที่ 1 หวัข้อที่ 2 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายธุรกิจ หวัข้อยอ่ย 2.3  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

กลุ่มทิสโก้จะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตวัในหลกัทรัพย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้นท่ีความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทนุในขณะนัน้ว่า เอือ้อํานวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่
สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดบัของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของ
เงินกองทนุ และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทนุแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตวัไปตาม
ทิศทางที่ถกูต้องได้อยา่งทนัทว่งที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กลา่วไว้ในสว่นที่ 1 หวัข้อที่ 3 ปัจจยัความเสี่ยง  

การตัง้ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 

กลุ่มทิสโก้ตัง้สํารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม 
และบนัทึกการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เป็นรายการกําไรหรือขาดทนุสทุธิในงบกําไรขาดทนุ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขายทัง้ท่ี
ถือไว้เป็นเงินลงทนุชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมลูค่ายติุธรรม และบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นรายการแยก
ตา่งหากในสว่นของผู้ ถือหุ้นจนกระทัง่จําหน่ายหลกัทรัพย์จึงบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่นัน้ในงบกําไรขาดทนุ  

มลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท้ายของงวดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  มลูค่ายตุิธรรมของตราสารหนีข้องรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนีภ้าคเอกชน คํานวณโดยใช้สตูรที่กําหนด
โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยโดยใช้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือของสถาบนัการเงินอื่น มลูค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทนุคํานวณจากมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ กลุ่มทิสโก้ย่อยจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทนุใหม่โดยใช้มลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่โอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกําไร (ขาดทนุ) ในงบกําไร
ขาดทนุ หรือบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในงบดลุ 
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4.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า  

รายละเอียดของการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมค้าแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3.5 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า  

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุที่สร้างผลตอบแทนเพียงพอเม่ือคํานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มสงูสดุ
ให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น นโยบายการลงทนุของบริษัทแบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ การลงทนุเชิงกลยทุธ์ และการลงทนุเพ่ือผลตอบแทน 

1)    การลงทนุเชิงกลยทุธ์ (Strategic Investment)  

การลงทนุเชิงกลยทุธ์เป็นการลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้บรรลตุามพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
โดยบริษัทจะลงทนุเชิงกลยทุธ์เพื่อให้บริษัทมีอํานาจควบคมุบริษัทนัน้ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ 

บริษัทจะลงทนุในบริษัทที่มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีและเพ่ิมมลูคา่ให้กับธุรกิจของกลุ่ม การลงทนุจะพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยง
ในระยะยาว ตลอดจนความเหมาะสมและความสามารถในการสร้างผลกําไร และไมมี่ข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยนโยบาย
ดงักล่าวครอบคลมุถึง โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจดัการ การบริหารความเสี่ยงและควบคมุ ตลอดจนงาน
สนบัสนนุอ่ืนที่กําหนดโดยบริษัท 

2)    การลงทนุเพ่ือผลตอบแทน 

การลงทนุเพ่ือผลตอบแทนมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหาผลตอบแทน และการบริหารสภาพคล่อง โดยจะลงทนุในตราสารทางการเงินและ
หลกัทรัพย์ประเภทตา่งๆ เชน่ ตราสารหนี ้ตราสารทนุ  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และกองทนุรวม เป็นต้น  

การลงทนุเพื่อผลตอบแทนจะพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทน สภาพคล่องของตราสาร ความเพียงพอของเงินทนุ และระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

บริษัทจะลงทุนเฉพาะตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ที่บริษัทมีความเข้าใจเพียงพอเก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์นัน้ ซึง่รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี 

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือบริษัท 
ทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
วธีิราคาทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 9,216 17,641 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 1,000 1,075 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 100 110 
บริษัท ไฮเวย์ จํากดั                             100                   273 
บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากดั  20 22 
บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท ทสิโก้ ลีสซิง่ จํากดั) 100 137 
บริษัท ไพรมสั ลีสซิง่ จํากดั/1                                3               33/2 
บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จํากดั  จํากดั              5                 5 
บริษัท ออล-เวย์ส จํากดั  700 700 
บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซิง่ จํากดั/3 60 73 

 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า-สุทธิ  20,069 
                /1 หยดุดําเนินกิจการ และอยู่ระหวา่งกระบวนการชําระบญัชี 
               /2 หกัคา่เผื่อการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 
              /3 บริษัทร่วมค้า  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคดีที่ยงัไมส่ิน้สดุซึง่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 36 คดี โดยทัง้หมดเป็นคดีแพ่ง
ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารทิสโก้) และธุรกิจจดัการกองทนุ (บลจ.ทิสโก้) มีทนุทรัพย์รวมประมาณ 344.66 ล้านบาท 
ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  มีรายละเอียดคดีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีที่ฟ้องธนาคารทิสโก้ 35 คดี (ทนุทรัพย์รวม 344.02 ล้านบาท) โดย 23 คดี ทนุทรัพย์รวม 97.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างขัน้ตอน
การด าเนินคดีและยงัไม่ได้รับค าพิพากษา และอีก 12 คดี มลูคดีรวมกัน 246.57 ล้านบาท ที่ธนาคารทิสโก้ได้รับการยกฟ้องโดยศาลชัน้ต้น 
และ/หรือศาลอทุธรณ์แล้ว แตโ่จทก์ยงัอทุธรณ์หรือฎีกาตอ่  

(2) คดีที่ฟ้อง บลจ.ทิสโก้ 1 คดี (ทนุทรัพย์ 0.64 ล้านบาท) โดยคดีอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินคดีและยงัไมไ่ด้รับค าพิพากษา 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.37.2 คดีฟ้องร้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้คาดว่า บริษัทหรือ
บริษัทยอ่ยจะไมไ่ด้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถกูเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวข้างต้น  ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องเป็นคูค่วามกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยแตอ่ยา่งใด 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1   ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือบริษัท (ภาษาไทย)                  : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

             (ภาษาอังกฤษ) : TISCO Financial Group Public Company Limited  

ช่ือย่อหลักทรัพย์ : TISCO 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000223 

ทุนจดทะเบียน : 8,007,032,950 บาท (แปดพนัเจ็ดล้านสามหม่ืนสองพนัเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ทุนเรียกช าระแล้ว : 8,006,554,830 บาท (แปดพนัหกล้านห้าแสนห้าหม่ืนสี่พนัแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

ประกอบด้วย หุ้นสามญั  800,645,624  หุ้น  (แปดร้อยล้านหกแสนสี่หม่ืนห้าพนัหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)  

 หุ้นบริุมสิทธิ             9,859  หุ้น  (เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) 

 โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

Home Page : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : (66) 2633 6888 

โทรสาร : (66) 2633 6880 

  บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แหง่ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 0 2009 9000   โทรสาร 0 2009 9991 
SET Contact Center: 0 2009 9999 
อีเมล: SETContactCenter@set.or.th 
เว็บไซต์:  www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี 
 

: นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ (66) 2264 0777  โทรสาร (66) 2264 0789-90 

 
6.2   ข้อมูลส าคัญอ่ืน  

ไมมี่ 
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7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
ทนุจดทะเบียน 8,007,032,950 บาท (แปดพนัเจ็ดล้านสามหม่ืนสองพนัเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ทนุช าระแล้ว 8,006,554,830 บาท (แปดพนัหกล้านห้าแสนห้าหม่ืนสี่พนัแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  

 ประกอบด้วย หุ้นสามญั  800,645,624  หุ้น  (แปดร้อยล้านหกแสนสี่หม่ืนห้าพนัหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)  
  หุ้นบริุมสิทธิ  9,859  หุ้น  (เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) 
 โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

หุ้นบริุมสิทธิ 
ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบก าหนดเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ท าให้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา 

หุ้ นบริุมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัทกุประการ    

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกตราสาร

แสดงสิทธิ ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้ นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ านวน 
141,646,301 หุ้น และ 7,300 หุ้นตามล าดับ รวม 141,653,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของทุนที่เรียกช าระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ ถือ NVDR 
ดงักล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่น าไปอ้างอิงทกุประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเ ว้น 
กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์ (Delisting) ดงันัน้ หากมีการน าหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็น
จ านวนมาก จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลงสง่ผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรายอื่นเพ่ิมขึน้ 

นอกจากนี ้จ านวนของหลกัทรัพย์อ้างอิง (NVDR) อาจมีการเปลี่ยนแปลง และไมอ่ยูใ่นการควบคมุของบริษัท นักลงทนุที่ประสงค์
จะทราบข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

 (1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่ 29 

ธันวาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้  

 
หมายเหต:ุ บริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไต้หวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities) ถือหุ้ น
ทางอ้อมร้อยละ 100 ใน CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited  

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 141,646,301 7,300            141,653,601 17.69

2 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE. LTD. 80,065,320   -                80,065,320   10.00

3 STATE STREET EUROPE LIMITED 41,793,151   -                41,793,151   5.22

4 บริษัท สาธินี จ ากดั 39,482,767   -                39,482,767   4.93

5 CHASE NOMINEES LIMITED 32,153,073   -                32,153,073   4.02

6 ส านักงานประกนัสงัคม 24,942,530   -                24,942,530   3.12

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,959,100   -                22,959,100   2.87

8 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 16,250,590   -                16,250,590   2.03

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 15,762,144   -                15,762,144   1.97

10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 14,076,216   -                14,076,216   1.76

รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 429,131,192 7,300         429,138,492 53.60

ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน 371,514,432 2,559            371,516,991 46.40

รวมทัง้สิน้ 800,645,624 9,859         800,655,483 100.00

ล าดบั ผู้ถือหุ้น
จ านวนหุ้น



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น  
 

 7-2  

 (2)  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 
รายละเอียดของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั (Core Company) ของกลุม่ทิสโก้  

(2.1) ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
ทนุจดทะเบียน 9,215,676,920  บาท  (เก้าพนัสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
ทนุช าระแล้ว 9,215,676,920  บาท  (เก้าพนัสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  

 ประกอบด้วย หุ้นสามญั  921,567,588  หุ้น  (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อย 
      แปดสิบแปดหุ้น)  
  หุ้นบริุมสิทธิ  104  หุ้น  (หนึ่งร้อยสี่หุ้น) 
 โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2.2)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 

มีดงัต่อไปนี ้

 

ในการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินซึง่มีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน           
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้  จ ากัด 
(มหาชน)  ซึง่เป็นบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ในอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 
ไมมี่ 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1  หุ้นกู้ 

บริษัท 
บริษัทไมมี่การออกหุ้นกู้ ใดๆ 

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) มีหุ้นกู้คงเหลือ ดงันี ้ 

1.  ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทนุได้เม่ือผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้และทางการตดัสินใจ

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

1 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 921,452,229 -                921,452,229 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

รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 921,522,000 -            921,522,000 100.00

ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน 45,588          104               45,692          0.00

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

ล าดบั ผู้ถือหุ้น
จ านวนหุ้น
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จะเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถกูปลดหนีใ้นสดัสว่นที่ไมม่ากกวา่การลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ หลงัจากผู้ออกตรา
สารได้ลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิลงแล้ว) 
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,600,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2567 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวันที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี หากวนัครบก าหนดช าระ

ดอกเบีย้ตราสารตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนั
ท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอแผนการ 
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารตามที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารจะพงึมีหนงัสือบอกกลา่วไปยงัผู้ ถือตราสารลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนวันที่ก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอนตรา
สาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจดัหาเงินทนุในจ านวนที่เทา่กนัหรือดีกวา่แทนตราสาร หรือ     
ii.  ภายหลงัจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์

เสี่ยงทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่อตัราขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามตราสารนีไ้มส่ามารถหกัเป็นค่าใช้จ่าย

ของผู้ออกตราสารเพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

2.  ตราสารเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทนุได้เม่ือผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้และทางการตดัสินใจ
จะเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถกูปลดหนีใ้นสดัสว่นที่ไมม่ากกวา่การลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ หลงัจากผู้ออกตรา
สารได้ลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิลงแล้ว) 
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 800,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 800,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
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วนัออกตราสาร : 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนด

ช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็น
วนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอแผนการ 
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดงักลา่วตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเพื่อพิจารณา และได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ ถือตราสารล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนตราสาร 
เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจดัหาเงินทนุในจ านวนที่เทา่กนัหรือดีกวา่แทนตราสาร หรือ 
ii.  ภายหลงัจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์

เสี่ยงทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่อตัราขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามตราสารนีไ้มส่ามารถหกัเป็นค่าใช้จ่าย

ของผู้ออกตราสารเพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : - 
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

3.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น)   
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 5 มิถนุายน พ.ศ. 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 5 มิถนุายน พ.ศ. 2568 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.5 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 5 มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้

ตราสารตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 
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หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหมท่ี่ หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A  โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

4.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น)   
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.25 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวันที่ 17 มีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบีย้ตราสารตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนั
ท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

5.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกตราสาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น)   
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
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มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 680,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 680,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2569 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.875 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนด

ช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้
เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

6.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น)   
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2570 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนด

ช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้
เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

7.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น)   
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 600,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.70 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนด

ช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้
เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

8.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
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ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 4,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ และสิงหาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

9.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,500,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,500,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.95 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ และสิงหาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

10.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2559 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.95 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 23 มีนาคม และกันยายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

11.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2559 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 27 เมษายน พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 27 เมษายน พ.ศ. 2562 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.85 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 27 เมษายน และตลุาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

12.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 2,500,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,500,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ และสิงหาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น  
 

 7-10  

13.  หุ้นกู้ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 26 เมษายน และตลุาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

14.  หุ้นกู้ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 6 เดือน 
วนัออกหุ้นกู้  : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.85 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 29 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทกุปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้

ตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

15.  หุ้นกู้ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2560 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 6 เดือน 
วนัออกหุ้นกู้  : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.85 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 21 มกราคม และกรกฎาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

16.  หุ้นกู้ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2560 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 8,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 8,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 6 เดือน 
วนัออกหุ้นกู้  : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 9 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรง

กบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 11 เม.ย. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีหุ้นกู้  (ด้อยสิทธิและไมด้่อยสิทธิ) ที่ออกและจดัจ าหน่ายแล้ว (ไม่รวมหุ้นกู้ ระยะสัน้) รวมจ านวน 47,680 
ล้านบาท  

17.   โครงการหุ้นกู้ ระยะสัน้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560  
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 15,921,700 หน่วย  
อายหุุ้นกู้  : ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้     

    แตไ่มเ่กิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วนั นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้น 

    กู้และจะอยูร่ะหวา่งวนัที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้   

    แตไ่มเ่กิน 270 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น  
 

 7-12  

เพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้  ซึง่อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกตา่งกนัได้ 

วนัช าระดอกเบีย้ : ช าระดอกเบีย้ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้  : A  โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เมษายน 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) มีหุ้นกู้ ระยะสัน้คงเหลือรวมจ านวน 15,922 ล้านบาท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั มีหุ้นกู้คงเหลือ ดงันี ้

1.   หุ้นกู้ มีผู้ค า้ประกนัของ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ผู้ค า้ประกนัหุ้นกู้  : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจร่ีู โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชัน่) ซึง่เป็นนิติ

บคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น   
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.94 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 25 มีนาคม และ กันยายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกับ

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้ เป็นวนัท าการถดัไป  
อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : AA+ จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)   

2.   หุ้นกู้ มีผู้ค า้ประกนัของ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ผู้ค า้ประกนัหุ้นกู้  : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจร่ีู โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชัน่) ซึง่เป็นนิติ

บคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น   
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.99 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 17 มีนาคม และ กนัยายน ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกบั

วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้ เป็นวนัท าการถดัไป  
อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : AA+ จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
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3.   หุ้นกู้ มีผู้ค า้ประกนัของ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั ครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,500,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,500,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ผู้ค า้ประกนัหุ้นกู้  : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจร่ีู โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชัน่) ซึง่เป็นนิติ

บคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น   
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.20 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 27 มกราคม และ กรกฎาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรง

 กบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้ เป็นวนัท าการถดัไป  
อนัดบัความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  : AA+ จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั มีหุ้นกู้  (ด้อยสิทธิและไมด้่อยสิทธิ) ที่ออกและจดัจ าหน่ายแล้วรวมจ านวน 
3,500 ล้านบาท  

7.3.2  ตั๋วแลกเงนิ  

บริษัท 

บริษัทได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
ลกัษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 

แบบที่ 1 : ตัว๋แลกเงินแบบเปลี่ยนมือไม่ได้ ประเภทไม่มีอตัราดอกเบีย้ ใช้ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงิน
ระยะสัน้หกัอตัราสว่นลดตามภาวะตลาด 
แบบที่ 2 : ตัว๋แลกเงินแบบเปลี่ยนมือไม่ได้ ประเภทอตัราดอกเบีย้คงที่ ใช้ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงิน
ระยะสัน้ จา่ยดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 
แบบที่ 3 : ตัว๋แลกเงินแบบเปลี่ยนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบีย้ (without recourse) 
ประเภทไมมี่อตัราดอกเบีย้ ใช้ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงินระยะสัน้หกัอตัราสว่นลดตามภาวะตลาด 
แบบที่ 4 : ตัว๋แลกเงินแบบเปลี่ยนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบีย้ (without recourse) 
ประเภทอตัราดอกเบีย้คงที่ ใช้ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงินระยะสัน้ จา่ยดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 

อายตุัว๋แลกเงิน : ไมเ่กิน 270 วนั นบัจากวนัที่ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ 
จ านวนที่เสนอขาย : จ านวนไมเ่กิน 10,000 หน่วย (หนึ่งหม่ืนหน่วย) 
มลูคา่ที่ตราไว้ : ไมต่ ่ากวา่ 1,000,000 บาทตอ่ฉบบั (หนึ่งล้านบาท) 
วนัที่ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ : วนัที่ระบบุนตัว๋แลกเงินระยะสัน้ จะต้องอยูร่ะหวา่งวนัที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วนัที่ 31 มีนาคม 2561 
ราคาขายของตัว๋แลกเงินระยะสัน้ : ตัว๋แลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงินระยะสัน้หกัอตัราสว่นลดตามภาวะตลาด 

ตัว๋แลกเงินแบบที่ 2 และ 4: ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงินระยะสัน้จา่ยดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 
อตัราดอกเบีย้บนหน้าตัว๋แลกเงิน : ตัว๋แลกเงินแบบที่ 1 และ 3: ประเภทไมมี่อตัราดอกเบีย้ ใช้ราคาตามหน้าตัว๋แลกเงินระยะสัน้หกัอตัรา

สว่นลดตามภาวะตลาด 
ตัว๋แลกเงินแบบที่ 2 และ 4: มีอตัราดอกเบีย้คงที่ โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด 
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วนัช าระดอกเบีย้ตัว๋แลกเงิน : ตัว๋แลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ไมมี่การช าระดอกเบีย้ 
ตัว๋แลกเงินแบบที่ 2 และ 4 : ช าระดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดตามหน้าตัว๋แลกเงิน 

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี ้A- จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  
เม่ือวนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตัว๋แลกเงินคงเหลือจ านวน 7,440 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.40 – 1.69 และมีอายคุงเหลือเฉลี่ย 
49 วนั  

บริษัทยอ่ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้คงเหลือมลูค่า 36.12 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
2.50 และเป็นตัว๋แลกเงินแบบเผ่ือเรียกทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด มีตัว๋แลกเงินคงเหลือมลูค่า 1,720.00 ล้านบาท เป็นตัว๋แลกเงินแบบเผ่ือเรียกทัง้หมด 
โดยมีอตัราดอกเบีย้บนหน้าตัว๋แลกเงินร้อยละ 2.00  

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

 บริษัท 

การจา่ยเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่สรุปสาระส าคญัคือ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินก าไรจะ
กระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้
จา่ยเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในเร่ืองหุ้นบุริมสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัท โดยการจา่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักส ารองตาม
กฎหมาย โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษัทในปัจจบุนั ความเพียงพอของเงินกองทนุในระยะยาว แผนการลงทนุ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ
โดยการจา่ยเงินปันผลจะต้องไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด ารงสถานะของบริษัทยอ่ยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเชน่นัน้ 

บริษัทยอ่ย 

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) บริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือทกุบริษัทจะจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัทในอตัราตามที่บริษัทใหญ่ก าหนด โดยบริษัทใหญ่จะ
พิจารณาอตัราการจา่ยเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัทตามผลการด าเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทนุในระยะยาว 
ความจ าเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทนุและกลยทุธ์ธุรกิจ ทัง้นีธ้นาคารทิสโก้จะจา่ยเงินปันผลในอตัราที่เหมาะสมเพื่อให้อตัราส่วนเงินกองทนุต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สงูกวา่ร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เม่ือเห็นว่าบริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเชน่นัน้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ท าหน้าที่ควบคมุดแูลบริษัทในกลุ่มและด าเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น และด าเนิน ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการก ากับดูแล 
โครงสร้างการปฏิบตัิงานและหน้าที่ของหน่วยงานก ากบัดแูล และนโยบายกลางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด ในขณะที่บริษัทย่อย จะด าเนินงานเสมือนหน่วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit) 
รับผิดชอบงานด้านการตลาด การด าเนินธุรกรรม ตลอดจนการประมวลผลและการควบคมุเครดิต 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากบัและควบคมุกิจการของกลุม่ทิสโก้ รวมทัง้อาจแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยและมอบหมายหน้าที่
ตามความเหมาะสม เพ่ือด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้าน โครงสร้างการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 8 โครงสร้างการจดัการ  
 

8-2 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 8 โครงสร้างการจดัการ  
 

8-3 

โครงสร้างองค์กร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 

 

Board of Directors 

คณะกรรมการบรษัิท 

Risk Management 

Committee 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

Nomination and 

Compensation Committee 

คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

Executive Board 

คณะกรรมการบรหิาร 

Audit Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Internal Audit 

ตรวจสอบภายใน 

Group Chief Executive 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

กลุม่ทสิโก ้

Information Technology 

Committee 

คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Compliance & Operation 

Control Committee 

คณะกรรมการก ากบักฎเกณฑ์

และการปฏบัิตงิาน 

Risk & Financial Control 

สายควบคมุการเงนิและ

บรหิารความเสีย่ง 

Risk & Business Analytics 

วเิคราะหค์วามเสีย่งและธุรกจิ 

Planning & Budgeting 

วางแผนและงบประมาณ 

Corporate Accounting 

บัญช ี

Corporate 

Compliance

ก ากับ 

Enterprise Risk 

Management 

บรหิารความเสีย่ง 

Corporate Secretariat 

Office 

เลขานุการบรษัิท 

Legal Office

กฎหมาย 

Investment

การลงทนุ 

Corporate Services 

ธรุการส านักงาน 

Corporate Marketing & 

Communication 

นเิทศสมัพันธ ์

Human Resources 

Management 

การจัดการทรัพยากรบคุคล 

Human Resources 

ทรัพยากรบคุคล 

Human Resources 

Services 

บรกิารงานทรัพยากรบคุคล 

Economic Strategy Unit 

วเิคราะหเ์ศรษฐกจิและ

กลยทุธ ์

Credit Control 

ควบคมุสนิเชือ่ 

Office of 

the Credit Committee 

ส านักคณะกรรมการสนิเชือ่ 

Appraisal & Valuation

ประเมนิราคาทรัพยส์นิ 

Technology Governance

ก ากับ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Governance office 

ส านักก ากับดแูลกจิการ 

Operational Risk 

Management 

บรหิารความเสีย่ง

ดา้นปฏบัิตกิาร 

Compliance - 

Banking Business 

ก ากบั - ธรุกจิธนาคาร 

Compliance - Asset 

Management Business 

ก ากับ - ธุรกจิหลักทรัพย์

จัดการกองทุน 

Compliance - 

Securities Business 

ก ากับ - ธุรกจิหลักทรัพย ์

Financial Technology

ไฟแนนเชยีล

เทคโนโลย ี

Data Management 

จัดการขอ้มลู 

Productivity

เพิม่ผลผลติ 

Technology Lab

เทคโนโลยแีล็บ 

Information 

Technology 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Corporate Governance 

Committee 

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ 

Chairperson of the Executive Board 

Chief Operating Officer 

กรรมการอ านวยการ 

Service Production

บรกิารระบบงาน

สารสนเทศ 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการ
บริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ นอกจากนี ้
บริษัทได้โอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลกัที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท  โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหารดงักล่าวท าหน้าที่บริหารจดัการบริษัทย่อย
เต็มเวลา โดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถอทุิศเวลาในการบริหารจดัการบริษัทดงักล่าวได้อย่าง
เต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุม่ทิสโก้ ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัท เชน่ การเงินการธนาคาร การบญัชี เศรษฐศาสตร์ ด้านกลยทุธ์ และกฎหมาย เป็นต้น ซึง่ตามหนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย์ ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 บริษัทมีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสภุาพสตรี จ านวน 5 ท่าน และสภุาพบุรุษ 
จ านวน 7 ทา่น การเลือกตัง้กรรมการเป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่เป็นจ านวน
ที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ทัง้ในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์ และคณุสมบตัิที่ส าคญัอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ประกอบด้วย 

 กรรมการอิสระ1 จ านวน 6 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ นายปลิว มงักรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. องัครัตน์ 
เพรียบจริยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นางภัทรียา เบญจพลชัย นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และ นายสถิตย์ ออ๋งมณี 

 กรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน2 จ านวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกุล นายทาคาชิ 
คโุรเมะ นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) และ นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 2 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และ 
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 

  

                                                           
1  “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาล ของสถาบนัการเงิน 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่และ/หรือ ประกาศฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (หากมี) และ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย ซึง่ข้อห้ามกรรมการอิสระไมใ่ห้ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 นี ้ถือเป็นเกณฑ์ท่ีสงูกว่าข้อห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ก าหนดไว้วา่ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีตนเป็นกรรมการ 

2 “กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใดๆ เยียงผู้บริหาร และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั เว้นแต่จะแสดงได้วา่เป็นการลงนามตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่และ/หรือ ประกาศฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (หากมี) 
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8.1.1   คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแตง่ตัง้จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 12 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ  และประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ  และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ /1 กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี /2 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
10. นายทาคาชิ คโุรเมะ  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
11. นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 

และกรรมการอ านวยการ  

หมายเหตุ /1  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560   
  แทนนายสถิตย์ อ๋องมณี  
 /2  นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารดังต่อไปนี ้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หรือ
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซนุ) หรือนายทาคาชิ คโุรเมะ โดยกรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  
1. เป็นผู้น าและรับผิดชอบตอ่ประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเช่ือถือไว้วางใจตอ่กรรมการ และดแูลให้มัน่ใจว่าการท างานของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย สอดคล้องกบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ  
2. ก าหนดวาระการประชมุโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท วาระการประชมุของคณะกรรมการ

ควรมุง่เน้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การสร้างคณุค่าและความรับผิดชอบตามหน้าที่ และดแูลให้มัน่ใจว่าประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระ
ดงักล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
รับผิดชอบและระมดัระวงั เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และเพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กร  

3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้มัน่ใจว่า การสื่อสารกับ 
ผู้ ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้ มีสว่นได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากกลุม่เหลา่นีเ้ป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ  

4. ดแูลให้มัน่ใจว่ากรรมการได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ถกูต้อง เก่ียวข้อง และทนักาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินงานของ
กลุม่ทิสโก้ การตดัสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพืน้ฐานของดลุยพินิจและข้อมลูที่เพียงพอ และสนับสนนุให้ความเห็นต่างได้รับ
การอภิปรายและหารือกนั 

5. ดแูลให้มัน่ใจว่ามีสมัพนัธภาพในการท างานที่ดีระหว่างกรรมการ ทัง้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีการจดัสรร
เวลาในการพิจารณาในทกุวาระการประชมุอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นด้านกลยทุธ์  

6. ดแูลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงส าคัญที่องค์กรรับได้ในการด าเนินกลยุทธ์ รวมถึงทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง 
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7. รับทราบข้อมลูธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจากผู้บริหารระดบัสูง และให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารใน    
การพฒันากลยทุธ์  

8. สง่เสริมความสมัพนัธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหวา่งกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
9. ดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับการประเมินอยา่งเป็นทางการทกุปี 
10. ดแูลให้มัน่ใจว่าผู้ บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ   

ชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ 
1. ปฏิบตัิหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการในระหว่างที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามปกติ จนกว่าประธาน

คณะกรรมการจะกลบัมาปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงัเดิม หรือเม่ือคณะกรรมการเลือกและแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการใหม่ 
2. ชว่ยเหลืองานของประธานคณะกรรมการตามวาระการประชมุใดๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชมุ  

ที่เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริหารและองค์ประกอบการก ากบัดแูลอ่ืนซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการ ยกเว้นคณะกรรมการชดุย่อยหรือ
องค์ประกอบการก ากบัดแูลกิจการอ่ืนที่เป็นอิสระ  เชน่  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. ท าหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารทิสโก้ หรือคณะกรรมการและองค์ประกอบด้านการบริหารอ่ืนในข้อ 2. เม่ือ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารลาประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ขึน้ทดแทน
โดยคณะกรรมการ หรือ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอให้ท าหน้าที่ดังกลา่ว และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. อนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และควบคมุดแูลการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้  
2. อนมุตัิ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของกลุม่ทิสโก้ 
3. อนมุตัิรูปแบบธุรกิจ กลยทุธ์ แผน และงบประมาณของกลุม่ทิสโก้ 
4. อนมุตัิการควบรวมและเข้าซือ้กิจการ การลงทนุ การเลิกกิจการ และธุรกรรมเก่ียวกบัการจ าหน่ายจา่ยโอนทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงหรือ

มีผลกระทบสงูตอ่บริษัท  
5. พิจารณาเลือกและแตง่ตัง้ผู้ มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานคณะกรรมการจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. พิจารณาเลือกและแต่งตัง้ผู้ มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้และผู้บริหารระดบัสงูในการก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ในภาพรวมของกลุ่มทิสโก้ และท าให้

มัน่ใจวา่กลยทุธ์ตา่งๆ ถกูน าไปปฏิบตัิอยา่งสอดคล้องกนั ภายใต้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคณุคา่ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้น  
8. คณะกรรมการ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสงูร่วมกันประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่การปฏิบตัิตามกฎหมาย และความซื่อสตัย์สจุริต 
9. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยของกลุม่ทิสโก้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

10. พิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อดแูลรับผิดชอบงานต่างๆ เก่ียวกับคณะกรรมการและจดัการงานอนัส าคญัของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทรวมถึงการติดตามการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการ จดัประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชมุ บนัทึกรายงานการประชมุ และหน้าที่อ่ืนๆ 
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
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นอกจากนี ้เร่ืองดงัตอ่ไปนีต้้องขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมแบรนด์ และคา่นิยมองค์กร 
2. รูปแบบธุรกิจ กลยทุธ์ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของกลุม่ทิสโก้ 
3. งบประมาณ คา่ใช้จา่ยหลกั รวมถึงคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนของกลุม่ทิสโก้ 
4. การควบรวมและเข้าซือ้กิจการ การลงทนุ และธุรกรรมเก่ียวกบัการจ าหน่ายจา่ยโอนทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสงูหรือมีผลกระทบสงูตอ่บริษัท 
5. การแตง่ตัง้และมอบหมายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของกลุม่ทิสโก้ 
6. การพิจารณาคดัเลือกและแตง่ตัง้ผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
7. การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทิสโก้ 

คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนมุัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินงานในเร่ืองที่กฎหมายก าหนดว่า ต้องได้รับมติอนมุตัิของที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้น เชน่ การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซือ้หรือ  
รับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้ขายสินทรัพย์ที่ส าคญัตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล 

ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชดุอื่นๆ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแกน (Core Company) ของกลุม่ทิสโก้ และบริษัทย่อยอ่ืน แสดงไว้
ภายใต้หวัข้อ 8.1.6 และเอกสารแนบ 1-2  

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ)  กรรมการบริหาร 
3. นายทาคาชิ คโุรเมะ  กรรมการบริหาร 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดและน าเสนอกลยทุธ์ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การซือ้และควบรวมกิจการ การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ซึ่งมี
ความเสี่ยงสงูแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2. ทบทวนและก ากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานและก าหนดนโยบายกลางของกลุ่มทิสโก้ส าหรับการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทัง้หมดที่ส าคญั 

3. พิจารณาอนมุตัิสินเช่ือที่มีมลูคา่สงูหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงูภายใต้ธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 
4. ก ากบัดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงูของบริษัทยอ่ย 
5. ท าหน้าที่แทนบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของทกุบริษัทยอ่ย ยกเว้นธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท

หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั  และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั  
6. ดแูลให้มัน่ใจวา่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้น าประเด็นที่ส าคญัหรือควรทราบเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร  
7. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ใน

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม   และระบ ุ ประเมิน และจดัการความเสี่ยงตามกลยทุธ์ของกลุม่ทิสโก้ 
8. พิจารณาแตง่ตัง้และก ากบัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา 
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9. ควบคมุและติดตามงานด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานที่มีนยัส าคญัของกลุม่ทิสโก้ 
10. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานก ากับ เพื่อถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหาร ตลอดจน

สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
11. ให้ความเห็นชอบตอ่รายงานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานประจ าปีของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการรับทราบและมีความ

รับผิดชอบตอ่การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
12. ดแูลให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการระดบัผู้บริหารที่แต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการจดัตัง้ขึน้ โดยมีองค์ประกอบ และการ

ปฏิบตัิงานที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพ 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสถิตย์ ออ๋งมณี /1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ  กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
 /1  นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้ รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  โดยมีผลตัง้แต่วัน ท่ี  21 เมษายน 2560  

    แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้กลุม่ทิสโก้มีการรายงานทางการเงินที่ถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานและประเมินผลให้กลุม่ทิสโก้มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)    

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ให้เป็นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
4. เสนอและ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบญัชีกลุม่ทิสโก้ รวมถึงคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ 

และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 
5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กลุม่ทิสโก้ 
6. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของกลุ่มทิสโก้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท 
 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และรายงาน
ตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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10. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. อนมุตัินโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ด้านสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และสง่มอบนโยบายดงักลา่วให้หน่วยงานก ากบัดแูลเม่ือทวงถาม 
2. คดัเลือก และเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่อยูใ่ต้การดแูลของหน่วยงานก ากับด้าน

การเงินและตลาดทุน (ธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด) เพื่อด ารง
ต าแหน่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 กรรมการ 
 กรรมการในคณะกรรมการชดุอ่ืนตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 
 ผู้บริหารสงูสดุ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุอ่ืนที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการ 
3. ดแูลให้คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ  
ที่หลากหลาย  

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

5. ดแูลให้มีการประชมุระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูโดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ
ครัง้ ก่อนการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 

6. ดแูลให้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนและตอ่เน่ือง โดยจะด าเนินการทบทวนแผนดงักลา่วเป็นระยะๆ 

7. ดแูลให้มีแผนพฒันาศกัยภาพของกรรมการและผู้บริหารอยา่งเหมาะสม 
8. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการสรรหา และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจ าปี 
ด้านพิจารณาค่าตอบแทน 

9. พิจารณาทบทวน และก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงานใน
กลุม่ทิสโก้ที่ชดัเจนและโปร่งใส ตามข้อเสนอของฝ่ายจดัการ 

10. ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ 

11. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและพนักงานในกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้อง
ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
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12. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิการเลื่อนต าแหน่ง คา่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
13. พิจารณาทบทวนข้อเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ การประเมินผลงาน การเลื่อนต าแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดบัสงู 

และรองลงมาหนึ่งระดบัของกลุม่ 
14. พิจารณาทบทวนจ านวนรวมผลตอบแทนประจ าปีตามข้อเสนอของผู้บริหาร โดยค านึงถึงผลการปฏิบตัิงานทัง้ปี การสร้างแรงจงูใจใน

การท างานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจ าปีส าหรับพนกังานในกลุม่ทิสโก้ 
15. เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทัง้จัดท า และเปิดเผยรายงานของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ การด าเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

16. รายงานการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

8.1.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 
ประกอบด้วยกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นางภทัรียา เบญจพลชยั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ /1 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

หมายเหตุ  /1  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 
แทนนายสถิตย์ อ๋องมณี  

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
1. ก าหนดและพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขอบเขต และนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของ

กลุม่ทิสโก้ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 
2. ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การปฏิบัติและกฎบัตรของ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุอื่นๆ 
3. พิจารณาทบทวนกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุอ่ืนๆ และผู้บริหารระดบัสงู ให้สอดคล้องกับ

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ แนวปฏิบตัิในการดแูลก ากบักิจการ รวมถึงกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. พิจารณาผลการประเมินผลการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จัดท าขึน้โดยหน่วยงานภายนอกและ

ยื่นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท 
5. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิสโก้ โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกบัมาตรฐานและแนวปฏิบตัิที่ดีเพ่ือการพฒันาในอนาคต 
6. ปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูในเร่ืองที่เก่ียวเน่ืองกับการก ากับดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิ

ในการก ากบัดแูลกิจการ 
7. ติดตามการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนและนโยบายการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 
8. ทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนดูแลแผนปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบ และกลยทุธ์ 

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ค าแนะน าในประเด็นที่เก่ียวข้อง  
9. พิจารณารับทราบรายงานค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่อนุมตัิด้วยตนเองของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุม่ทิสโก้  
10. ติดตามความเพียงพอของหลกัการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาความยัง่ยืนและการก ากบัดแูลกิจการ   
11. ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละ
ทา่นสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ในกรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จัดส่งหนังสือนัดประชมุ พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชมุ
คณะกรรมการ โดยเอกสารมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา มีการระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยก าหนดให้จดัส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชมุ 7 วัน พร้อมทัง้แจ้งฝ่ายงานต่างๆ ใน
องค์กร ให้ทราบถึงก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการในแตล่ะรอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 14-21 วนั ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นข้อมลูลบัจะระบุข้อความ
วา่ “เอกสารลบั” ไว้บนหน้าซองเอกสารที่น าสง่ให้กรรมการ และ/หรืออาจน าสง่ให้กรรมการพิจารณาเฉพาะในที่ประชมุเทา่นัน้ 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 เป็นการลว่งหน้า ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และไมร่วมกรณีมีการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ท่ี 
ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกจิการ 

1/2561 
วนัจนัทร์ท่ี  

26 กมุภาพนัธ์ 2561 
วนัพฤหสับดีท่ี  

25 มกราคม 2561 
วนัพฤหสับดีท่ี  

11 มกราคม 2561 
วนัจนัทร์ท่ี  

26 กมุภาพนัธ์ 2561 
วนัพธุท่ี  

14 กมุภาพนัธ์ 2561 

2/2561 วนัองัคารที่  
24 เมษายน 2561 

วนัจนัทร์ท่ี  
26 กมุภาพนัธ์ 2561 

วนัจนัทร์ท่ี  
12 กมุภาพนัธ์ 2561 

วนัจนัทร์ท่ี  
23 เมษายน 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
8 มิถนุายน 2561 

3/2561 วนัศกุร์ท่ี  
22 มิถนุายน 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
23 มีนาคม 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
9 มีนาคม 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
22 มิถนุายน 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
12 ตลุาคม 2561 

4/2561 วนัพฤหสับดีท่ี  
23 สงิหาคม 2561 

วนัองัคารที่  
24 เมษายน 2561 

วนัพธุท่ี  
11 เมษายน 2561 

วนัพฤหสับดีท่ี  
23 สงิหาคม 2561 

- 

5/2561 วนัศกุร์ท่ี  
26 ตลุาคม 2561 

วนัพฤหสับดีท่ี  
24 พฤษภาคม 2561 

วนัจนัทร์ท่ี  
7 พฤษภาคม 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
26 ตลุาคม 2561 

- 

6/2561 วนัองัคารที่  
11 ธนัวาคม 2561 

วนัพฤหสับดีท่ี  
21 มิถนุายน 2561 

วนัศกุร์ท่ี  
1 มิถนุายน 2561 

วนัองัคารที่  
11 ธนัวาคม 2561 

- 

7/2561 - 
วนัพฤหสับดีท่ี  

19 กรกฎาคม 2561 
วนัจนัทร์ท่ี  

9 กรกฎาคม 2561 
- - 

8/2561 - 
วนัพฤหสับดีท่ี  

23 สงิหาคม 2561 
วนัองัคารที่  

7 สงิหาคม 2561 
- - 

9/2561 - 
วนัพฤหสับดีท่ี  

20 กนัยายน 2561 
วนัศกุร์ท่ี  

7 กนัยายน 2561 
- - 

10/2561 - 
วนัศกุร์ท่ี  

26 ตลุาคม 2561 
วนัศกุร์ท่ี  

5 ตลุาคม 2561 
- - 

11/2561 - 
วนัพฤหสับดีท่ี  

22 พฤศจิกายน 2561 
วนัพธุท่ี  

7 พฤศจิกายน 2561 
- - 

12/2561 - 
วนัองัคารที่  

11 ธนัวาคม 2561 
วนัจนัทร์ท่ี  

3 ธนัวาคม 2561 
- - 

คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการพิจารณาประเด็นตา่งๆ อยา่งรอบคอบ โปร่งใส และจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารในการน าเสนอ
รายละเอียดและเพ่ือคณะกรรมการสามารถพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดยคณะกรรมการสนับสนนุให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ รับผิดชอบโดยตรง  

ในการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และ 1 ใน 2 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตามล าดบั จงึจะครบองค์ประชมุตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการ และก่อนการประชมุทกุครัง้ ประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้
ที่ประชมุทราบวา่ กรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนัน้ หรือออก
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จากห้องประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ ตามนโยบายก ากับ
ดแูลกิจการ และเม่ือเสร็จสิน้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชดุย่อย มี
หน้าที่จดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุทกุประเด็น เนือ้หา และความเห็น ซึง่จะถกูจดัเก็บไว้อยา่งมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสนับสนนุให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชมุระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดยในปี 2560 มีการประชมุระหวา่งกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ครัง้ เม่ือวนัที่ 9 มิถนุายน 2560  

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2560 

รายนาม 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

จ านวนคร้ังการประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
(ร้อยละ) 

6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

12 
(100.00) 

6 
(100.00) 

3 
(100.00) 

1. นายปลวิ มงักรกนก 6 
(100.00) 

- - - - 

2. นายฮอน คทิ ชิง  
(อเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) 

3 
(50.00) 

- - 3 
(50.00) 

- 

3. นางอรนชุ อภิศกัดิศ์ริิกลุ  6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 6 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

- - 

5. ศ. ดร. ปราณี ทนิกร 6 
(100.00) 

- - 6 
(100.00) 

- 

6. นางภทัรียา เบญจพลชยั  6 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

- 3 
(100.00) 

7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 5 
(83.33) 

- - - 3 
(100.00) 

8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  /1 6 
(100.00) 

- 4 (จาก 4 ครัง้) 
(100.00) 

- 2 (จาก 2 ครัง้) 
(100.00) 

9. นายสถิตย์ อ๋องมณี /2 6 
(100.00) 

- 8 (จาก 8 ครัง้) 
(100.00) 

6 
(100.00) 

1 (จาก 1 ครัง้) 
(100.00) 

10. นายทาคาชิ คโุรเมะ  6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

11. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

หมายเหตุ  /1  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการ  โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 เมษายน 2560 แทน
นายสถิตย์ อ๋องมณี  

 /2  นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  
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8.1.6  รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มทสิโก้ 

8.1.6.1 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ได้รับการแตง่ตัง้จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการธนาคาร 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายนาม 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. นายสถิตย์ ออ๋งมณี /1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายทาคาชิ คโุรเมะ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /2 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หมายเหตุ  /1  นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ 

พงศ์มฆพฒัน์ 
 /2  นายศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 20 เมษายน 2560  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารดังต่อไปนี ้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หรือ
นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ หรือนายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) หรือนายทาคาชิ คโุรเมะ โดยกรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  
1. เป็นผู้น าและรับผิดชอบตอ่ประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเช่ือถือไว้วางใจตอ่กรรมการ และดแูลให้มัน่ใจว่าการท างานของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย สอดคล้องกบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ  
2. ก าหนดวาระการประชมุโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท วาระการประชมุของคณะกรรมการ

ควรมุง่เน้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การสร้างคณุค่าและความรับผิดชอบตามหน้าที่ และดแูลให้มัน่ใจว่าประเด็นที่เก่ียวข้ องกับวาระ
ดงักล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
รับผิดชอบและระมดัระวงั เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และเพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กร  

3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้มัน่ใจว่า การสื่อสารกับ 
ผู้ ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้ มีสว่นได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากกลุม่เหลา่นีเ้ป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ  

4. ดแูลให้มัน่ใจว่ากรรมการได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ถกูต้อง เก่ียวข้อง และทนักาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินงานของ
กลุม่ทิสโก้ การตดัสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพืน้ฐานของดลุยพินิจและข้อมลูที่เพียงพอ และสนับสนนุให้ความเห็นต่างได้รับ
การอภิปรายและหารือกนั 

5. ดแูลให้มัน่ใจว่ามีสมัพนัธภาพในการท างานที่ดีระหว่างกรรมการ ทัง้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีการจดัสรร
เวลาในการพิจารณาในทกุวาระการประชมุอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นด้านกลยทุธ์  

6. ดแูลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงส าคัญที่องค์กรรับได้ในการด าเนินกลยุทธ์ รวมถึงทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

7. รับทราบข้อมลูธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจากผู้บริหารระดบัสูง และให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน    
การพฒันากลยทุธ์  
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8. สง่เสริมความสมัพนัธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหวา่งกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
9. ดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับการประเมินอยา่งเป็นทางการทกุปี 
10. ดแูลให้มัน่ใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ   

ชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่ควบคมุดแูลให้ธนาคาร
ปฏิบัติตามนโยบายก ากับด ูแลกิจการของกลุ่มทิส โ ก้ที ่อน ุม ัติโดยคณะ กรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
ส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุและ
บริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบคุคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 
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 าคญัตอ่คณะกรรมการธนาคาร 
7. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขัน้ตอน และการควบคมุส าหรับความเสี่ยงทกุประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะท า

หน้าที่อนมุตัิและควบคมุการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 
8. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุต่างๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อให้

มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 
9. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขัน้ตอนการควบคมุในการอนมุตัิสินเช่ือ และเงินลงทนุกบับคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง 
10. ดแูลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้ สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของ

ธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารโดยไมล่า่ช้า 
11. จดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคญัต่อ

สดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร 
12. ดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมลูที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่าง

สมบรูณ์ 
13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่ผู้ ถือหุ้น 
14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ

แบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ในเร่ืองที่กฎหมายก าหนดว่า ต้องได้รับมติอนมุตัิของที่ประชุม   
ผู้ ถือหุ้น เชน่ การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซือ้หรือ
รับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้ขายสินทรัพย์ที่ส า คญัตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล 

ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชดุอื่นๆ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
ธนาคารหรือบริษัทยอ่ยของธนาคาร 
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8.1.6.2 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการบริหาร 
3. นายทาคาชิ คโุรเมะ  กรรมการบริหาร 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 
5. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /1 กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ  /1 นายศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ภายใต้นโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือบงัคับใช้กับบริษัททัง้หมดใน
กลุ่มภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วย
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและด้านการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ได้แก่ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การ
บริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดและน าเสนอกลยทุธ์ธุรกิจของธนาคาร การซือ้และควบรวมกิจการ การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการออกผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีความ
เสี่ยงสงูเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

2. ทบทวนและก ากบัดแูลแผนธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
3. พิจารณาอนมุตัิสินเช่ือที่มีมลูคา่สงูหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงูภายใต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 
4. ก ากบัดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงู 
5. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ใน

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และระบ ุประเมินและจดัการความเสี่ยงที่มีอยูใ่นกลยทุธ์ของธนาคาร 
6. ควบคมุและติดตามงานด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานที่มีนยัส าคญัของธนาคารทิสโก้ 
7. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานประจ าปีของธนาคารทิสโก้ เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการรับทราบและมี

ความรับผิดชอบตอ่การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

8.1.6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่  คือ   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดงันี ้

 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสถิตย์ ออ๋งมณี /1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
  - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นชดุเดียวกบักรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 /1 นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 21 เมษายน 2560 

 แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้  ที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบงัคบัใช้กับบริษัททัง้หมดในกลุ่ม
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและด้านการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ได้แก่ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการ
ด าเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบคุคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. เสนอและ/หรือ ถอดถอน ผู้สอบบญัชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของ

บริษัทใหญ่ และเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารมีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของธนาคาร 
 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดงักล่าวไว้ใน
รายงานประจ าปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
9. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่างสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2560 มีดังนี ้ 

รายนาม 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

(ร้อยละ) 
7 

(100.00) 
12 

(100.00) 
12 

(100.00) 
1. นายปลวิ มงักรกนก 7 

(100.00) 
- - 

2. นางอรนชุ อภิศกัดิศ์ริิกลุ  7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  7 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

4. นางภทัรียา เบญจพลชยั  7 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 
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รายนาม 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

(ร้อยละ) 
7 

(100.00) 
12 

(100.00) 
12 

(100.00) 
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ /1 2 (จาก 2 ครัง้) 

(100.00) 
- 4 (จาก 4 ครัง้) 

(100.00) 
6. นายสถิตย์ อ๋องมณี /1 7 

(100.00) 
- 8 (จาก 8 ครัง้) 

(100.00) 

7. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

8. นายทาคาชิ คโุรเมะ  7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

10. นายศกัดิช์ยั พีชะพฒัน์ 5 (จาก 5 ครัง้) 
(100.00) 

9 (จาก 9 ครัง้) 
(100.00) 

- 

หมายเหตุ  /1  นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  
/2 นายศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 20 เมษายน 2560 

8.2 ผู้บริหาร  

บริษัทท าการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุม่ที่รับผิดชอบดแูลหรือก ากบัสว่นงานหลกัที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสงักัดของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการจากบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหาร
ดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้าย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถอุทิศเวลา
ในการบริหารจดัการบริษัทดงักลา่วได้อยา่งเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนของกลุม่ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ /1 ตามเกณฑ์นิยามของส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกอบด้วยรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายนาม ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย 
1. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทิสโก้ และ 

กรรมการอ านวยการ 
- 

2. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

3. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

4. นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

5. นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

6. นายไพบลูย์ นลินทรางกรู ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั 

7. นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 

- 
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รายนาม ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย 
8. นางยถิุกา สนธยานาวิน  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 

9. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  
บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

10. นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 
บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 2 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

11. นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ปฏิบตักิารสินเช่ือรายยอ่ย 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

12. นายพิชา รัตนธรรม  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ธุรกิจธนบด ี
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

13. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ส านกัก ากบัดแูลกิจการ 

- 

หมายเหตุ  /1  นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส และนางสาวนิภา เมฆรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เกษียณอายกุารท างาน เมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู  
1. พิจารณาและจดัท าแผนกลยทุธ์ธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ที่สมดลุและสอดคล้องกัน ทัง้ระยะสัน้ 

ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือมลูคา่สงูสดุของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
2. ทบทวนและท าให้มัน่ใจว่า การปฏิบตัิงานของกลุ่มทิสโก้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจที่ก าหนด ธุรกิจและผลการด าเนินงาน

ทางการเงินบรรลดุชันีชีว้ดัในภาพรวม และเป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของทิสโก้และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
3. หารือและตัดสินใจเก่ียวกับทิศทางและนโยบายธุรกิจของกลุ่ม การขยายและเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ การประสาน

ความร่วมมือระหว่างสายงาน ประเด็นด้านประสิทธิภาพและการควบคุมระหว่างหน่วยงานส าคัญ รวมถึงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล และการใช้จา่ยด้านการลงทนุ 

4. เป็นที่รับฟังและหารือเก่ียวกับประเด็นความขัดแย้งและความเห็นต่างของการท างานหรือการบริหารงานระหว่างหวัหน้าหน่วยธุรกิจ
และควบคมุตา่งๆ ที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยสายการบงัคบับญัชาปกติ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
1. ก าหนดกลยทุธ์ ตามวิสยัทศัน์และพันธกิจที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการ โดยท างานร่วมกับคณะกรรมการในการระบุกลยทุธ์ และแผนธุรกิจ 

รวมถึงระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 
2. ก ากบัควบคมุการด าเนินงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างคณุคา่ในระยะยาว 
3. รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนงาน กลยุทธ์และนโยบายขององค์กร และรายงาน

ความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ 
4. เป็นผู้น า สัง่การ และมอบแนวทางแก่ผู้บริหารระดบัสงู 
5. ดแูลการด าเนินงานตามกลยทุธ์ โครงสร้างการก ากบัดแูลและการจดัการ การด าเนินงาน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุ 

และท าให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์และแผนธุรกิจถกูน าไปปฏิบตัิอยา่งมีประสิทธิผลทัว่ทัง้กลุม่ทิสโก้ 
6. อ านวยการให้หน่วยธุรกิจพฒันาแผนกลยทุธ์ของตน และท าให้มัน่ใจว่าแผนกลยทุธ์ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและผนวกเข้า

เป็นสว่นหนึ่งของกลยทุธ์โดยรวมขององค์กร 
7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากรอื่นที่จ าเป็นส าหรับบรรลุตามแผนงาน และมีการเตรียม

แผนการสืบทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผู้บริหารน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามก าหนดการที่วางไว้ลว่งหน้า 
8. ดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
9. พฒันาและรักษาไว้ซึง่กรอบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ในทกุกิจกรรมทางธุรกิจ 
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10. ดแูลให้มัน่ใจวา่การจดัเตรียมรายงานทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้น าเสนอฐานะทางการ
เงินและผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นต่อนักลงทนุในการประเมินเสถียรภาพทาง
การเงินและธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงของกลุม่ทิสโก้อยา่งทนัทว่งที  

11. ดแูลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมส าหรับการเปิดเผยข้อมลูที่ถูกต้องและทันกาล เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ทางการและนโยบายก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 

12. ดแูลให้มัน่ใจวา่ข้อมลูที่น าเสนอตอ่คณะกรรมการเพียงพอ ถกูต้อง ทนักาล และแจ้งประธานคณะกรรมการโดยทนัที ในเร่ืองที่ส าคญั
หรือควรทราบ 

13. จดัตัง้คณะกรรมการก ากบักฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการทรัพยากรบคุคล คณะผู้บริหารทิสโก้ คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนคณะกรรมการอ่ืนๆ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้าน 

14. เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมในการแต่งตัง้เป็นสมาชิกของคณะผู้ บริหารทิสโก้ รวมถึงผู้ บริหารรองลงมาหนึ่งระดับต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

15. ดแูลให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการระดบัผู้บริหาร ที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการจัดตัง้โดยมี
องค์ประกอบและการปฏิบตัิงานที่เหมาะสม และดแูลให้มัน่ใจวา่กระบวนการตดัสินใจของคณะกรรมการดงักล่าว อยู่บนพืน้ฐานของ
ข้อมลูและดลุยพินิจอยา่งเพียงพอ และสนับสนนุให้ความเห็นตา่งได้รับการอภิปราย หารือและจดบนัทกึเป็นหลกัฐาน  

16. ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหวา่งคณะกรรมการบริษัท พนกังาน ผู้ มีสว่นได้เสีย และสื่อสารตอ่สาธารณชน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอ านวยการ 
1. บริหารจดัการการด าเนินงานประจ าวนัในองค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
2. ชว่ยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพฒันา กลยทุธ์และพนัธกิจขององค์กรและถ่ายทอดสัง่การ เพื่อน ากลยทุธ์และพนัธกิจไปสู่

การปฏิบตัิโดยพนกังานในล าดบัรองลงมา 
3. วางแผนงาน โดยพิจารณาล าดบัความส าคญั ระหวา่งความต้องการของลกูค้า พนกังาน และองค์กร  
4. ท างานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสงูสุด ในด้านคุณภาพ และการปฏิบัติตาม

นโยบายก ากบัดแูลกิจการตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารรวมทัง้สิน้ 37 ราย โดยบุคคลในล าดบัที่ 1-13 เป็นสมาชิกคณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตาม
เกณฑ์นิยามของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 8-18 ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มทิสโก้ และกรรมการอ านวยการ 
2. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
6. นายไพบลูย์ นลินทรางกรู  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
7. นายชาตรี จนัทรงาม  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 
8. นางยถิุกา สนธยานาวิน  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
10. นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
11. นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
12. นายพิชา รัตนธรรม ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
13. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ 
14. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒัน์ หวัหน้าบริหารความเสี่ยง 
15. นายภวูรินทร์ กลุพฒัน์กานนท์ หวัหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
16. นางสาวชตุินธร ไวกาสี /1 หวัหน้าบญัชี 
17. นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ    
18. นางสาววรนชุ  สไุพบลูย์พิพฒัน์ หวัหน้าควบคมุสินเช่ือ 
19. นางสาวสรุางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสินเช่ือ 
20. นายพิชิต ตรีเทพาสมัพนัธ์ หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน 
21. นางดลุยรัตน์ ทวผีล หวัหน้าก ากบั 
22. นางสาวมณีรัตน์ วฒันจกัร์ หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจธนาคาร 
23. นางญาณินี ภาพน า้ หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
24. นางสาวสกรรัตน์ มานวุงศ์ หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
25. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตต ิ                                                       หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ                                       
26. นางสาวณฎัฐินี สวุรรณพาณิชย์ หวัหน้ากฎหมาย 
27. นางสาวจิราภรณ์ ซอสขุไพบลูย์ หวัหน้าตรวจสอบภายใน 
28. นางสาวนาถฤดี ศิวะบตุร หวัหน้านิเทศสมัพนัธ์ 
29. นายสมชาต ิลาภาพงศ์ หวัหน้าธุรการส านกังาน 
30. นายวศักร เทพทิม หวัหน้าสายทรัพยากรบคุคล 
31. นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชยั หวัหน้าการจดัการทรัพยากรบคุคล 
32. นางสาวชตุิภรณ์ เหลืองรุ่งสวา่ง หวัหน้าบริการงานทรัพยากรบคุคล 
33. นายมนตรี  สิริปาณสาร                                                           รักษาการหวัหน้าไฟแนนเชียลเทคโนโลย ี
34. นายประยกุต์ เจริญจรัสกลุ หวัหน้าเพิ่มผลผลิต 
35. นายพิสิษฐ์ ปิยพสนุทรา หวัหน้าจดัการข้อมลู 
36. นายพงษ์นรินทร์ อาชามงคล รักษาการหวัหน้าเทคโนโลยีแล็บ                                  
37. นางอารยาภา พานิชปรีชา หวัหน้าก ากบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมายเหต ุ /1 ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8.2.1 ผู้บริหารของธนาคาร 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ผู้บริหารของธนาคาร/2 ประกอบด้วยรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 
รายนาม ต าแหน่ง 

1. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /1 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ  
3. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย  
4. นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร 
5. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1 
6. นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 2 
7. นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ปฏิบตัิการสินเช่ือรายยอ่ย 
8. นายพิชา รัตนธรรม /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี 
9. นายมานพ  เพชรด ารงค์สกลุ หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
10. นางสาวปภสัสร  อรรถจินดา หวัหน้าการจดัการสินเช่ือและความเสี่ยง 
11. นางมาลาทิพย์  สวินทร หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 
12. นางสาวสนีุ ทองสมบตัิพาณิช หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 
13. นางสาวรพีพร  อุน่ชลานนท์ หวัหน้าบริหารสินเช่ือ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
14. นางสาวิกา จงภกัดิ์ไพศาล หวัหน้านิติกรรมสญัญา 
15. นายวิทยา เมตตาวิหารี ผู้ชว่ยหวัหน้าบริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1  
16. นายนพดล ชุม่วงศ์ หวัหน้าเชา่ซือ้ 
17. นางสาวปาริชาติ สทุศันทรวง หวัหน้าเชา่ซือ้โครงการพิเศษ 
18. นายธีรยทุธ ประเสริฐรัตนเดโช หวัหน้าการตลาดและพฒันาธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
19. นายสเุทพ ตรัยวรรณกิจ หวัหน้ากิจการสาขา 1  
20. นายสมบรูณ์ ศิริรักษ์ หวัหน้ากิจการสาขา 2  
21. นายถวลัย์ วิชิตวาที หวัหน้ากิจการสาขา 3 
22. นางสาววิภา เมตตาวิหารี หวัหน้าสินเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง 
23. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหลา่บญุเจริญ หวัหน้าก ากบัสินเช่ือ 
24. นายกลชยั อดุมศรีสขุ หวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ย 
25. นายวรพจน์ ติรการุณ หวัหน้าสนบัสนนุสินเช่ือ 
26. นายสกิุจ สกลุวงศ์ใหญ่ หวัหน้าพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย 
27. นายณฐันนัท์ อนนัต์ปรียาวิทย์ หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า 
28. นายประกฤต ชณุหศรีวงศ์ หวัหน้าสินเช่ือเคหะ 
29. นางวนัทนา กิจพานิช หวัหน้าปฏิบตัิการสาขา 
30. นายถนอม ชยัอรุณดีกลุ รองหวัหน้าธุรกิจธนบดี 
31. นางสาวรัชฎา พฤกษานบุาล รองหวัหน้าธุรกิจธนบดี และหวัหน้าบริหารเงิน 
32. หมอ่มหลวงวราภรณ์ วรวรรณ หวัหน้าธนบดีการลงทนุ 
33. นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนนัท์ หวัหน้าธนบดีธนกิจ 
34. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ หวัหน้าธนกิจสว่นบคุคล 1 
35. นางอจัฉรา เพชรแสงโรจน์ หวัหน้าธนกิจสว่นบคุคล 2 
36. นางวรสินี เศรษฐบตุร หวัหน้าพฒันาผลิตภณัฑ์กองทนุ 
37. นางสาวชตุิมา ปัน้ลายสิงห์ หวัหน้าบริการคสัโตเดียน 
38. นางสวุรรณดี ขาวละออ หวัหน้าธุรกิจจดัการการเงิน 
39. นายกิตติชยั ต้นนาจารย์ หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
40. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส หวัหน้าศนูย์ช าระเงิน 
41. นางกสุมุา ประถมศรีเมฆ                               หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ และรักษาการหวัหน้าเทเลมาร์เก็ตติง้                                                       
42. นายนพวสัส์ ตัง้บรูณากิจ หวัหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล 

หมายเหต ุ/1  ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นผู้บริหารระดับสงู สงักัดบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ ท่ีได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้บริหารจดัการ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 /2  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุสสายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้าบญัชี ได้แก่ นางสาวชุตินธร ไวกาสี 
สงักดับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้ จัดการใหญ่ท าหน้าที่บริหารจัดการงาน
ประจ าวนั รวมทัง้ควบคมุดแูลให้ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
1. วางกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. ควบคมุดแูลให้การด าเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
3. ก ากบั ดแูล และควบคมุการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของธนาคาร ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้ 
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4. ควบคมุดแูลการให้บริการ การปฏิบตัิงาน รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงและควบคมุของธนาคาร 
5. ติดตามการด าเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
6. ควบคมุงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. ควบคมุดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแตง่ตัง้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เป็นเลขานกุารบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2556 มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจดัท า
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด (ประวติั คณุสมบติัและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1)  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจ านวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มีความสามารถ
และมีความส าคัญต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารได้ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจ าเป็น ในการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในอตุสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความรู้  ความสามารถ 
ความตัง้ใจ และความทุม่เท รวมทัง้คณุประโยชน์ตา่งๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เชน่ การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการ
รายนัน้จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
เพ่ิมเติมดังกล่าว ส าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหาร (เรียกโดยรวมว่า “ผู้ บริหาร”) จะสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารรายบุคคล ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และสะท้อนถึงแนวปฏิบตัิและแนวทางที่ดี 
ตลอดจนมาตรฐานของกลุม่บริษัทชัน้น า อีกทัง้ยงัต้องสามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืน เพื่อดึงดดูและรักษาผู้บริหารที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จระยะ
สัน้และระยะยาวของบริษัท รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

การก าหนดคา่ตอบแทนจะต้องได้รับการอนมุตัิตามล าดบัขัน้อ านาจเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส เช่น  
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จากนัน้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
อนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

อนึ่ง นอกเหนือจากการก าหนดค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แล้ว กลุ่มทิสโก้มี
นโยบายจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยเฉพาะรายที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ โดยจา่ยในรูปแบบและอตัราเดียวกบัที่จา่ยให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ทัง้นี ้บริษัทจะงดจ่ายเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารแก่กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
กลุม่ทิสโก้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนัส 
ให้แก่ประธานคณะกรรมการในอัตราไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืนในอตัราไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี ซึ่งปัจจบุนันี ้
บริษัทไมมี่นโยบายการจา่ยโบนสัประจ าปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง  

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจา่ยจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
สิทธิที่กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติม ในกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่ในคณะกรรมการ
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ชดุย่อยตามปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ จากนัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิจดัสรรค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นดงันี ้

  (หนว่ย: บาท) 
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท   
ประธานคณะกรรมการ 200,000 - 
กรรมการ 50,000 - 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 40,000 - 

คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 60,000 
กรรมการบริหาร - 40,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 60,000 
กรรมการตรวจสอบ - 40,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 60,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 40,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 60,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 40,000 

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในรอบปีบัญชี 2560  

รายนาม 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
 

(รายเดือน) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 
(ค่าเบีย้ประชมุ) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(ค่าเบีย้ประชมุ) 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

(ค่าเบีย้ประชมุ) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการ 

(ค่าเบีย้ประชมุ) 

รวม 

1. นายปลิว  มงักรกนก  2,400,000 - - - - 2,400,000 
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  560,000 - - 120,000 - 680,000 
3. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ  560,000 - - - - 560,000 
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 560,000 - 700,000 - - 1,260,000 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร 560,000 - - 340,000 - 900,000 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั 560,000 - 480,000 - 170,000 1,210,000 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  560,000 - - - 120,000 680,000 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ /1 560,000 - 160,000 - 80,000 800,000 
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี /2 560,000 - 320,000 240,000 40,000 1,160,000 
10. นายทาคาชิ คโุรเมะ  560,000 465,000 - - - 1,025,000 
11. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 560,000 465,000 - - - 1,025,000 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 560,000 - - - - 560,000 
13. นางกฤษณา ธีระวฒุิ /3 480,000 - - - - 480,000 

รวม 9,040,000 930,000 1,660,000 700,000 410,000 12,740,000 
หมายเหตุ  /1  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 เมษายน 2560 แทนนายสถิตย์ อ๋องมณี 

/2  นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
  /3  นางกฤษณา ธีระวฒุิ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2556 โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท 
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ในปี 2560 บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ จ านวน 12 ราย เป็นจ านวนเงิน 12,260,000 บาท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จ านวน 1 ราย 
เป็นจ านวนเงิน 480,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 12,740,000 บาท และคณะผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มทิสโก้รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทอีก
จ านวน 41 ราย1 เป็นจ านวน 393,814,030 บาท จึงมียอดรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 406,554,030 บาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้
ประชมุ เงินเดือน เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และโบนสัซึง่แปรผนัตามผลการด าเนินงานของกลุม่ทิสโก้  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย  

อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอตัรา
เดียวกบัที่จา่ยให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของ
บริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
สิทธิที่กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่เพ่ิมเติม 

 โดยในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจหลกั (Core Company) ของบริษัท ได้จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่
ผู้บริหารของธนาคาร จ านวน 33 ราย 2 (ไม่รวมผู้บริหาร 8 รายที่สงักัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร) 
เป็นจ านวนรวม 157,169,256.83 บาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน ค่าพาหนะและเชือ้เพลิง เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
และโบนัสซึ่งแปรผนัตามผลการด าเนินงานของกลุม่ทิสโก้และผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะสายธุรกิจ  

8.4.3  ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงนิ 

 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุแล้ว  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ยงัมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนอื่นที่มิใชต่วัเงิน ดงันี ้

1. รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อม ทะเบียนรถ และประกันภยัรถยนต์
ตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 

2. ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและการชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท (Directors & Officers Liability 
and Company Reimbursement Insurance) ด้วยวงเงินความรับผิดไมเ่กิน 6,000,000 ดอลลา่ร์สหรัฐ 

3. ประกันภยักลุ่ม (Group Life & Accident Insurance) ด้วยทนุประกันภยัสงูสุด 6,000,000 บาท และประกันสขุภาพ (Health Insurance) 
ทดแทนประกนัภยักลุม่ข้างต้น เฉพาะส าหรับกรรมการสญัชาติไทยที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ด้วยทนุประกนัภยัสงูสดุ 5,000,000 บาท 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ทิสโก้มีพนกังานรวมทัง้หมด 4,579 คน (ไมร่วมผู้บริหารระดบัสงู) แบง่เป็นพนักงานประจ า 4,146 คน และ
พนกังานสญัญาจ้าง 433 คน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 31 ธ.ค. 2559 (คน) 31 ธ.ค. 2560 (คน) 
1. สายกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย   2,415 2,816 
2. สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท 130 54 
3. สายจดัการธนบดีและกองทนุ   961 1,067 
4. สายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 665 642 

รวม 4,171 4,579 

ในปี 2560 จ านวนพนักงานของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึน้ 408 คน หรือร้อยละ 9.8 โดยกลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 
3,485,574,694 บาท ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

                                                           
1 ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ จ านวน 15 ราย และผู้บริหารของบริษัท จ านวน 26 ราย ซึง่ด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
2 ผู้บริหารของธนาคารท่ีด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 33 ราย  
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8.5.1 กองทุนส ารองเลีย้งชีพของกลุ่มทสิโก้ 

กลุม่ทิสโก้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นสวสัดิการแก่พนักงาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
สง่เสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือออกจากงาน และได้น าเงินกองทนุ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ. 2530 ตัง้แต่วนัที่ 21 
มิถนุายน 2533 ในนาม “กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานทิสโก้ ซึง่จดทะเบียนแล้ว” พร้อมทัง้มีข้อบงัคบัของกองทนุ เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และ
สิทธิตา่งๆ ตัง้แตก่ารเข้าเป็นสมาชิกจนถึงการสิน้สดุสมาชิกภาพกองทนุ โดยให้พนักงานที่เข้าระบบการออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพแล้ว จะได้รับ
เงินตอ่เม่ือสิน้สมาชิกภาพจากกองทนุ 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุ โดยให้นายจ้างหกัจากค่าจ้าง แล้วน าส่งเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 หรือ
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ทัง้นีข้ึ น้อยู่กับความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการหกัเงินสะสมได้ปีละ 1 ครัง้  

เงินสมทบ นายจ้างจา่ยเงินสมทบให้แก่กองทนุในวนัเดียวกบัที่สมาชิกจา่ยเงินสะสมเข้ากองทนุตามอายงุานในอตัราร้อยละของคา่จ้าง 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 และปีตอ่ๆ ไป 10 5 15 

กองทนุยังได้จัดตัง้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้ของ
นายจ้าง  กรรมการแตล่ะทา่นจะอยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการ
เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้แล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน 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 16 ทางเลือก 
โดยกองทนุเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2 ครัง้ 

 8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

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

เน่ืองจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึงได้วางแนวคิด
คา่นิยมเพื่อหลอ่หลอมและสร้างบคุลากรของกลุม่ทิสโก้ให้มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้อนัจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ คือ ให้คนคิดเป็น และท าอยา่งคนทิสโก้ ซึง่เป็นคน เก่ง ดี และมีความสขุ ตามคา่นิยม 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) ร่วมกับการ
พิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้อง
เหมาะสมและชว่ยให้พนกังานเหลา่นัน้พฒันาศกัยภาพ เพ่ือที่จะท างานร่วมกบักลุม่ทิสโก้ในระยะยาว 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่จดัหาเคร่ืองมือที่เหมาะในการรับสมคัรและคดัสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้างเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในสงักดันัน้ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายที่จะไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท และสมาชิก
ในครอบครัวของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของกลุม่ทิสโก้ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวโุสที่มีอ านาจบริหาร  

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

3. การท างานที่กลุ่มทสิโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพ่ือสง่เสริมมาตรฐานสงูสดุของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กลุม่ทิสโก้ได้ก าหนด “หลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” (Business Code of Conduct) 
ขึน้ เพ่ือแสดงความมุง่มัน่ในการเป็นพลเมืองดีของสงัคม หลกัเกณฑ์เหลา่นีจ้ะต้องได้รับการเคารพและปฏิบตัิตามในทกุสถานที่และทกุโอกาส โดย
ฝ่ายบริหารจะด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เหล่านีใ้นทกุระดบัชัน้  ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบตัิตาม “หลกัปฏิบตัิ
ทางธุรกิจ” ดงักลา่วจะไมส่ามารถท างานกบักลุม่ทิสโก้ตอ่ไปและจะต้องถกูขอให้ออกจากกลุม่ทิสโก้ 

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

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

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

4.2  การพฒันาบคุลากร 

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

การวางแผนพฒันาบคุลากรนี ้ค านึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทัว่ไป ด้านธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง และด้านการ
บริหารจดัการ ซึง่จะค านึงถึงสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งนัน้ ๆ เป็นส าคญั 

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

5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทกุคนควรมีโอกาสก้าวห น้าในชีวิตการ
ท างานทัง้ในระดบัเดียวกันและในระดบัสงูขึน้ กลุ่มทิสโก้เน้นเร่ือง “การเลื่อนต าแหน่งจากภายใน” ส าหรับต าแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่
ภายในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดบัชัน้ของต าแหน่งต่าง ๆ ค านึงถึงระดบั และคว ามเหมาะสมของ
สมรรถนะของพนกังานเป็นส าคญั 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานในทกุระดบัชัน้ ภายในกลุ่มทิสโก้ทัง้ภายในหน่วยธุรกิจ
เดียวกนัและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเก่ียวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานระหวา่ง หวัหน้าสายงานและพนกังานจะต้องกระท า
อยา่งเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้ความคาดหวงัเป็นที่เข้าใจโดยชดัเจน 

6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ในการให้บริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้า และเพื่อสร้างสมัพนัธภาพ
และความไว้เนือ้เชื่อใจระหว่างหัวหน้าและผู้ปฏิบตัิงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอันส าคญัของหวัหน้าทกุคนที่มี
บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล การให้ค าแนะน าและการชีแ้นะแนวทางอย่างสม ่าเสมอเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนกังานได้พฒันาทกัษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการเป็น
ความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน โดยหวัหน้าจะต้องมีความตัง้ใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ตามแนวทาง
และคูมื่อปฏิบตัิภายใต้นโยบายทรัพยากรบคุคล โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่พฒันาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูมื่อปฏิบตัิดงักลา่ว 

7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้พนักงาน
ท างานอยา่งมีความสขุ กลุม่ทิสโก้จงึได้จดัให้มีการตรวจร่างกายพนกังานประจ าทกุปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสขุภาพของตนเองเพื่อการดูแล
รักษาที่เหมาะสม  และจดัให้มีห้องพยาบาลในสถานที่ท างานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนัน้ กลุม่ทิสโก้ยงัมีการจดั
โปรแกรมกิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานออกก าลงักายอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างสขุภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนกังานอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ใช้โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับลกัษณะของงาน อปุสงค์และอปุทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนสั เงินจงูใจทัง้แบบคงที่และผนัแปร รวมถึง เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพในสว่นของนายจ้าง คา่รักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ
ผลประโยชน์สวสัดิการอ่ืนๆ 
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กลุม่ทิสโก้ใช้ระบบการบริหารคา่จ้างโดยเทียบเคียงกบัตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดบัชัน้และลกัษณะของประเภทงาน 
เพ่ือให้ระบบนีมี้ความเหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนีมี้ความยืดหยุ่นมากพอที่จะ
ให้รางวลัตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวิชาชีพตลอดจนศกัยภาพของพนกังานทัง้ในระดบัผู้ เช่ียวชาญและพนกังานทัว่ไป 

ในการก าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก าหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์  
กลุม่ทิสโก้ยงัพิจารณาวา่ไมเ่ฉพาะคา่ตอบแทนเทา่นัน้ที่เป็นแรงจงูใจส าหรับพนักงาน  การตัง้เป้าหมายร่วมกันระหว่างหวัหน้าและพนักงานผ่าน
ระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management System) ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างกัน การพฒันาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็นสิ่งส าคญัที่จะรักษาทรัพยากรบคุคลอนัมีคา่ไว้ได้อย่างดี 

กลุม่ทิสโก้ให้รางวลัตอบแทนแก่พนกังานในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1 คา่ตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

7.2 คา่ตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที่สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวลัในรูปเงินโบนสั หรือเงินจงูใจ หรือรางวลัในรูปอ่ืนใดตามที่กลุม่ทิสโก้ประกาศก าหนด 

ประเภทธุรกิจที่แตกตา่งกนัในกลุม่ทิสโก้สามารถได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบที่แตกตา่งกนัไปตามที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  และกรรมการอ านวยการเห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ 

8. การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด 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 ทัง้หมดจะต้องมีการพฒันาตวัผู้ สืบทอดต าแหน่งและมีการ
วางแผนการพฒันาไว้โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะก ากับดแูลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยการสนบัสนนุจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทท าหน้าที่ดแูลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสงูสดุของ
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง โดยจะด าเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดจน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะท าหน้าที่คดัเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู ในบริษัท และบริษัทยอ่ยที่มีสดัสว่นรายได้เกินกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุม่ 

8.5.3    งานด้านการพัฒนาองค์กร 

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

1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

1.1  โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการพฒันาเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้าน
การเงินอย่างครบถ้วน กว้างขวาง เหมาะสมกับอปุนิสัยทางการเงินของลกูค้า เพื่อที่จะให้บริการลกูค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้ าหมายในการเพิ่ม
สมรรถนะและขยายทีมขายและบริการลกูค้าตามแผนงานหลกัขององค์กรให้เป็นไปได้อยา่งราบร่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การยกระดบัเจ้าหน้าที่ลกูค้า
สมัพนัธ์ให้สามารถให้ค าแนะน าด้านการลงทนุและการออมให้แก่ลกูค้าได้ โดยสง่เสริมให้พนกังานมีใบอนญุาตในการแนะน าการลงทนุต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน และยกระดบัการแนะน าการลงทนุตามมาตรฐาน Certified Financial Planner (CFP) 

1.2  โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 

กลุม่ทิสโก้ได้มีการพฒันาหลกัสตูรเฉพาะเพื่อพฒันาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นในการให้บริการได้อยา่งเช่ียวชาญ โดยยงัคงค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องได้อยา่งเหมาะสม และสร้างความพงึพอใจสงูสุดให้กับ
ลกูค้า โดยมีการจดัอบรมส าหรับพนักงานใหม่ และมีการจดัการอบรมซ า้เป็นระยะอย่างสม ่าเสมอส าหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบั ติหน้าที่ในสาขา
ของธนาคารอยา่งตอ่เน่ือง และในปีนี ้ได้เน้นการพฒันาทกัษะการใช้ระบบงาน Core Deposit System ที่มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อการบริการที่
มีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทกัษะการน าเสนอผลิตภณัฑ์ธนาคาร เพื่อให้ค าแนะน าลกูค้าได้อยา่งครบวงจร 

1.3  โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ (CMR Program) 

พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทส าคัญในการน าเสนอและให้
ค าแนะน าผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้จงึได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมส าหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ า้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ของการเป็น CMR และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร 
พร้อมฝึกทกัษะที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริการลกูค้าได้อยา่งเป็นมืออาชีพ 

1.4  โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซือ้ (Hire Purchase Manager Program) 

ผู้จดัการเชา่ซือ้ (HPM - Hire Purchase Manager) มีบทบาทส าคญัในฐานะผู้น าทีมการตลาด และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับคู่
ค้าของธนาคาร กลุม่ทิสโก้จงึได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมเพ่ือให้ผู้จดัการเชา่ซือ้ มีความรู้ในผลิตภณัฑ์ขององค์กรอยา่งครอบคลมุ ทัง้ผลิตภณัฑ์สินเชื่อ 
และผลิตภณัฑ์ธนาคารและการลงทนุ สามารถให้ค าแนะน ากบัลกูค้าได้อยา่งครบวงจร และเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า อนัแสดงถึงความ
เป็นมืออาชีพและเป็นก าลงัผลกัดนัให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 

1.5  โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเช่ือรายย่อย (Somwang Onboarding Program) 

ตามที่องค์กรได้ขยายตวัธุรกิจสินเชื่อรายย่อยตามสาขาภมิูภาค จึงได้จัดการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย (Somwang 
Marketing) ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการสอนงานโดยวิทยากรภายในจากผู้ มีประสบการณ์ ควบคู่กับการเรียน รู้ผ่านสื่อ E-learning ที่ศนูย์
เรียนรู้สมหวงัตามภมิูภาคตา่งๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเช่ือรายยอ่ย มีความรู้ในผลิตภณัฑ์ขององค์กรอยา่งเช่ียวชาญ สามารถให้ค าแนะน า และบริการ
กบัลกูค้าได้อยา่งเป็นมืออาชีพ ส าหรับพนกังานใหม ่และมีการจดัการอบรมซ า้อยา่งสม ่าเสมอ 

1.6  โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program) 

ผู้จดัการเขตสมหวงั มีบทบาทส าคญัในการบริหารทีมเจ้าหน้าที่การตลาดสนิเช่ือรายยอ่ย เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ กลุม่ทิส
โก้จงึได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมเพ่ือให้ผู้จดัการฯ มีความรู้ในนโยบาย แนวทางการท าธุรกิจ แม่นย าในการให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ 
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ รวมถึงการกระบวนการท างานที่ถกูต้อง เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า รวมถึงทกัษะการบริหารจดัการทีม อนั
แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นก าลงัผลกัดนัให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 
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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
ระดับต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้น าที่ดี มีความสามารถทัง้ในด้านความเข้าใจเร่ือง
องค์กร ความส าคญัของภาวะผู้น ากบัการบริหารคน การท าความเข้าใจประเภทของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อ
รับมือกับองค์กรยุคใหม่ และสามารถน าไปพัฒนาศกัยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัมีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงาน
ภายนอก และผู้ทรงคณุวฒิุ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื่อเปิดมมุมองและกรอบความคิดในการจดัการของผู้บริหารด้วย 

3. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคญักับการพฒันาศกัยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน ทัง้ความรู้เฉพาะทาง 
ความรู้ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โ ดยมี
แผนพฒันาตาม Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนนุให้พนักงานได้รับการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง 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
ปรับสญัลกัษณ์โลโก้ของกลุ่มทิสโก้เป็น “วงแหวนแห่งโอกาส” โดยออกแบบการสื่อสารและหลกัสตูรฝึกอบรมอย่างชดัเจนและบรรจไุว้ในกิจกรรม
พนกังานตา่งๆ นบัตัง้แตก่ารปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอ่ืน ๆ กบัได้เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้เบือ้งต้นด้านการเงิน ผ่านการ
จดัแคมป์วิชาการให้กับเยาวชนในระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศึกษา รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและน าค่านิยม
ขององค์กรมาใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Employee of the Month เป็นต้น โดยมีการตัง้ทีม
พนักงานสัมพันธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบและวางกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมใ น
องค์กรเป็นการเฉพาะอีกด้วย 

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

กลุม่ทิสโก้ตระหนกัถึงความส าคญัของการที่พนักงานทกุคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพฒันาศกัยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้พัฒนาระบบจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
การศึกษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ โดยพนักงานทกุคนในองค์กร ได้รับการเรียนรู้และทดสอบ
ผ่านระบบ e-Learning ได้อยา่งครบถ้วน 

6. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

กลุม่ทิสโก้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญและปัจจยัแห่งความส าเร็จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมาอย่างยาวนาน และ
เพ่ือให้การรวบรวมและน าองค์ความรู้เหลา่นีไ้ปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการริเร่ิมโครงการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ขึน้ เพื่อถอดองค์ความรู้ในองค์กรให้ครบถ้วนไม่สูญหาย โดยเร่ิมจากบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้ เกษียณอายุ และน ามา
รวบรวมอยา่งเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนกังานได้เรียนรู้ และเป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพฒันาบคุลากรได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

กลุม่ทิสโก้มุง่มัน่ที่จะเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า จึงยึดมัน่ที่จะรักษามาตรฐานสงูสดุ
ในการก ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณต่อการให้บริการลกูค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ ตลอดจนการดแูลรักษา
ข้อมลูของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องด าเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมและการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงน ามาใช้กับบริษัท แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทยอ่ย  

กลุ่มทิสโก้ได้ทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดตามล าดับ ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการพิจารณาและน าเสนอ
คณะกรรมการรับทราบในหลักการ เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพ่ือบรรลวุัตถุประสงค์ด้านความยัง่ยืนทัง้ทางธุรกิจและทางสงัคม รวมถึงการสร้าง
มลูคา่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการฉบับนี ้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
แนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการ โครงสร้างการปฏิบตัิงาน หน้าที่ของหน่วยงานก ากับดแูล และนโยบายการปฏิบตัิงานแบบรวมศนูย์ เพื่อให้
บริษัทและบริษัทยอ่ยปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุม่อยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
ผ่านหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความซื่อสตัย์และจรรยาบรรณ  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสงูสดุ มีความโปร่งใส และปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนั รวมทัง้เพื่อสนับสนนุให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มี
การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดของแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 
สามารถดูเพ่ิมเติมได้ ที ่www.tisco.co.th)  

เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานทกุคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถน าไปปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม บริษัทจึงให้พนักงานทกุคนท าแบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล 
ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจ าทุกปี และน าผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพ่ือปรับปรุงการสื่อสารให้
พนักงานมีความเข้าใจอย่างทัว่ถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทปรับปรุงและพฒันา
แบบทดสอบดงักล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และก าหนดให้พนักงานที่ท าแบบทดสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่
ก าหนด ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมและท าแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการก าหนดให้พนักงานปัจจบุนัต้องท าแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานแล้ว พนกังานที่เข้าท างานระหวา่งปีทกุคนก็ถกูก าหนดให้ท าแบบทดสอบดงักล่าวด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบ
ในการปฐมนิเทศ ทัง้นี ้ผลการทดสอบดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปี 

ส าหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับ การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
จากจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทัง้หมด  618 บริษัท และบริษัทยงัได้รับการประเมิน รายงานการก ากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2560 (Excellent Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 10 จากการ
ประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึง่พิจารณาจากข้อมลูที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตลอดจนเอกสารเผยแพร่อ่ืนๆ ของบริษัทอีกด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้น าเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ
ของบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะน าไปพฒันาและปรับปรุงการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลู และการพบปะกับนักลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อชีแ้จง
นโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซกัถามต่างๆ  บนหลกัการของการด าเนินกิจการบนพืน้ฐานของความน่าเชื่อถือและความเป็นมือ
อาชีพ โดยค านึงถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นและมุง่มัน่ที่จะพิทกัษ์และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซื อ้ 
ขาย หรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูอยา่งเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชมุเพ่ือ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมลูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานขอ งบริษัท
อยา่งเพียงพอเพ่ือการตดัสินใจ 

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบนั สญัชาติ
ไทยหรือตา่งชาติ ทัง้ที่เป็นผู้บริหารหรือไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดงันี ้

ก) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระท าที่ไมเ่ป็นธรรมทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  
ข) ก าหนดหลกัเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมลูภายในไว้อยา่งเข้มงวด 
ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เก่ียวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับบริษัทอย่างมี

นยัส าคญั ไมว่า่จะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบคุคลที่สาม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย (ทัง้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทนุสถาบนั) เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จดัส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเชิญผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรับผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบทัว่ไป) แบบ ข. (ส าหรับผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบก าหนดรายการ
ชดัเจน) และแบบ ค. (ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน นอกจากนี ้บริษัทได้ติดต่อนักลงทนุสถาบนัที่เป็นกองทนุหรือคสัโตเดียน เพ่ือส่งตวัแทนเข้า
ร่วมประชมุ และอ านวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชมุก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ 
อีกด้วย 

ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีซึง่ต้องจดัภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีแล้ว 
คณะกรรมการอาจเรียกประชมุวิสามญัในวนั เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจเข้าชื่อกันท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เม่ือมีค าร้องขอเช่นว่านั ้น ให้
คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคญักับการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองส าคญัตา่งๆ ของกิจการ ซึง่ได้อ านวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ถือหุ้นอยา่งน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ 
เสนอเร่ืองที่เห็นวา่ส าคญัและควรบรรจเุป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายงับริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ ผู้ ถือหุ้นสามารถน าส่งข้อเสนอมายงับริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชมุผู้ ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนด ในสว่นของวาระการประชมุนัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น ส าหรับข้อเสนอเก่ียวกับบุคคลเพื่ อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป ส าหรับเร่ืองที่ไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลในการประชมุผู้ ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนที่เหมาะสมตอ่ไป 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นัน้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 29 สิงหาคม ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทัง้ก าหนด
ระยะเวลาสิน้สดุการเสนอเพ่ิมวาระเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาได้วา่จะบรรจ ุหรือ ไม่บรรจเุป็นวาระในหนังสือนัดประชมุ และวิธีการเสนอชื่อ
บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9-3 

คดัเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

 การแจ้งรายละเอียดการประชมุและเอกสารการประชมุ 

บริษัทจดัท าเอกสารการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเปิดเผยให้นักลงทนุทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผยข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัท 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้รายละเอียดที่
ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น เป็นข้อมลูเดียวกนัประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชมุ (2) ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ  
(3) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น (4) ข้อบังคบัของบริษัท ในหมวดเร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ (ว่าด้วยเร่ืองจ านวน การเลือกตัง้ และวาระของกรรมการ) และเงินปันผล (5) วาระการประชมุ (6) รายงานประจ าปี (7) แบบหนังสือ
มอบฉันทะ (8) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน (9) แผนที่สถานที่ประชมุ และ (10) ซองธุรกิจตอบรับ นอกจากนี ้บริษัทยงั
ลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัอีกด้วย ทัง้นี ้
รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจ ารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตัง้แตว่นัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2560 และเปิดเผยเอกสารการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้นักลงทนุทราบเป็น
การทัว่ไปผ่านชอ่งทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 17 มีนาคม 2560 ในขณะที่
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เป็น
ระยะเวลา 33 วนั และ 30 วนัตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 การเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดเก่ียวกับ
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชมุเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือ
หุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุลว่งหน้าได้ก่อนการประชมุอยา่งเพียงพอ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทัง้จดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี ้ในระหว่างการประชุม ผู้ ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้
ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน รวมถึง ผู้บริหา ร 
หรือ กรรมการของบริษัทเข้าประชมุแทนนัน้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา่ 1 คน พร้อมประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้
แนบหนงัสือมอบฉันทะที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง้ สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียน
เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนซึง่น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ประเภทอ่ืน และหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวตัิ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ 
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เพ่ิมเติมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะประเภทอ่ืนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ก่อนวนัประชมุ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทและวาระการประชมุเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ชีแ้จงในวนัประชมุผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์เป็นการล่วงหน้า ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานที่
ประชมุจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชมุตามระเบียบ
วาระการประชมุและเร่ืองที่เสนอ  บริษัทจะด าเนินการอย่างดีที่สดุให้กรรมการทกุคน ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ผู้สอบ
บญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือชีแ้จงข้อซกัถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชีแ้จงเหตผุลอยา่งตรงประเด็นจนเป็นที่กระจา่ง 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
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ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 11 ท่าน จากจ านวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
91.67 โดยมีผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้และผู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุ และมีตวัแทนจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเข้าร่วมสงัเกตการณ์ด้วย 

 การด าเนินการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ เว้นแตท่ี่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุก็ได้ โดยก่อนเร่ิมพิจารณา
ระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจ านวนหรือสัดส่วนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบสิทธิ ในการ
ลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแตล่ะวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้ นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทน
รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชมุ มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting)  ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าบตัรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทัง้วาระการ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพ่ือให้การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกันมากที่สดุ ทัง้นี ้บ ริษัทได้จดัให้
มีบคุคลภายนอกท าหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท เม่ือเสร็จสิน้การตรวจนับ
คะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท การประชมุด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ และไมมี่การเพิ่มหรือสลบัล าดบัวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้ง
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า นอกจากนี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ส านักงาน ดีไอเอ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ส านักงาน ดีไอเอ ออดิท จ ากัด ได้จดัเจ้าหน้าที่เข้าสงัเกตการณ์ในการ
ลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชมุ  

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถมีสิทธิในการเลือกตัง้กรรมการได้งา่ยขึน้ พร้อมกบัก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
แทนที่จะเป็นการลงคะแนนเลือกทัง้คณะเพ่ือความเป็นธรรมและโปร่งใสอีกด้วย 

ส าหรับผลของการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทจะแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านชอ่งทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยทนัทีภายในวนัประชมุ หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบเช้า อย่างน้อย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถัดไปเพื่อให้นัก
ลงทนุทราบทัว่กัน และจดัท ารายงานการประชมุที่มีสาระส าคญัครบถ้วน โดยมีการบนัทึกค าชีแ้จงที่เป็นสาระส าคญั ค าถามและความคิดเห็น
ต่างๆ และมติทัง้หมดของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานดงักล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัท และน าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันับจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัเก็บรายงานการประชมุไว้ ณ 
ส านักงานบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีการบนัทึกเหตกุารณ์การประชมุผู้ ถือหุ้นลงบนแผ่นบนัทึกภาพ (CD) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นที่
สนใจ โดยแจ้งความจ านงขอรับแผ่นบนัทกึภาพดงักลา่วได้ที่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทซึ่งจดัขึน้ในวนัที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชมุผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 

ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงานให้ปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความสจุริตยตุิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ และไมใ่ห้ความส าคญัตอ่ผลประโยชน์สว่นตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท 
ซึง่รวมถึงการที่พนกังานไมน่ าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสงูสดุ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
4 รายแรก นบัตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา ผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งสงู
กวา่หรือเทียบเทา่ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องถือเม่ือเข้าด ารง
ต าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้ก าหนดระเบียบ
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานโดยให้พนกังานเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเท่านัน้ 
และต้องขออนมุตัิหรือรายงานผู้บงัคบับญัชาและฝ่ายก ากับก่อนท ารายการซือ้ขาย อีกทัง้ยงัห้ามผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9-5 

ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลาตัง้แต ่7 วนัก่อนวนัท าการสดุท้ายของทกุเดือน จนถึง 2 วนัถดัจากวนัประกาศงบการเงินของ
บริษัทหรือรายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท  

กรรมการ ผู้บริหารสงูสดุ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
กบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งสงูกว่าหรือเทียบเท่าผู้จดัการฝ่ายบญัชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนันับจาก
วนัที่ด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้กรรมการ
ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทกุสิน้ไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการทราบภายใต้กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าวข้างต้นจะต้องส่งส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเองมายงับริษัทภายในวนัเดียวกับที่ได้ส่ง
รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องน าส่งรายงานรายการการมี
สว่นได้เสียของตนหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และเง่ือนไขตา่งๆ ที่ก าหนดโดยบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เน่ืองจากกลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดงักลา่วและรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์รายการอ่ืนๆ 
อยา่งรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป บริษัทจะพิจารณารายการระหว่างกันเสมือนเป็นการท ารายการตาม
ธุรกิจปกติที่กระท ากบับคุคลภายนอก ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว  

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเป็นธรรมตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน และสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้โดยตามกฎหมาย
หรือโดยสญัญาข้อตกลงร่วมกัน บริษัทมุ่งมัน่พฒันากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินที่มีคณุภาพและตอบสนองความ
คาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย 

ผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นี ้ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี ้คูแ่ข่ง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

1. ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมุง่มัน่พิทกัษ์สิทธิขัน้พืน้ฐานและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัได้รับประโยชน์โดยอ้อมจาก

ความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมของบริษัทต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับคู่ค้า และมี
สว่นส าคญัในการเพิ่มพนูความมัง่คัง่ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกบัท าให้บริษัทมีความมัน่คงทางการเงินและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

2. พนกังาน 
พนักงานทัง้ที่เป็นพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสขุอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวด
แวดล้อมในสถานที่ท างาน 

3. ลกูค้า 
บริษัทยึดมัน่ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสญัญาที่ให้กับลกูค้าโดยส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ 

ด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอนัสงูสดุ 

4. คูค้่าและเจ้าหนี ้
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน ในการด าเนินการค้า

ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขค า้ประกัน การบริหารเงินทนุ และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี ้ไว้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพ่ือการต่อต้านการทจุริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition) และพระราชบัญญัติทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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5. คูแ่ข่ง 
บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งเสรีด้วยความเคารพในการแขง่ขนัที่เป็นธรรมและซื่อสตัย์สจุริต โดยท างานภายในกรอบของกฎระเบียบ

ของการแข่งขนัทางการค้าที่เก่ียวข้องและละเว้นจากการกล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัด
การแข่งขนัในตลาด หรืออาจมีผลกระทบในทางลบตอ่อตุสาหกรรมการเงิน 

6. สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการริเร่ิมพฒันาสงัคมให้ดีขึน้ โดยได้ใช้ทรัพยากร

และความเช่ียวชาญในประเด็นความยัง่ยืนซึง่มีความส าคญัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนนุการศึกษาและความรู้ทางการเงิน
และกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวสัดิการสงัคม การอนรัุกษ์วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรม
สว่นใหญ่ด าเนินการโดยพนกังานจิตอาสา และลกูค้ากบัคูค้่าทางธุรกิจด้วยในบางโอกาส เพื่อปลกูฝังคา่นิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ 

นอกเหนือจากการที่ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียยิ่งขึน้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เปิด
ศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ เคาน์เตอร์บริการทัง้ที่ส านักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสีย
แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ ตอ่บริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น จดัให้หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์รับผิดชอบในการรับ
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้นและนักลงทนุ ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help 
Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนักงาน นอกจากนีย้ังมีหน่วยงานก ากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียน หรือเร่ืองส าคญัอื่นๆ เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการก ากับดแูลต่างๆ หน่วยงานเหล่านีจ้ะเป็นผู้คดักรองและ
รายงานเร่ืองที่มีความส าคญัไปยังคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเร่ืองที่มีนัยส าคญัไปยงัคณะกรรมการเพื่อทราบ
ตอ่ไป นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท าแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตัิงานตอ่ข้อร้องเรียนของลกูค้า พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อย่างชดัเจน เพ่ือรักษา
สิทธิ 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  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์หรือโทรสารที่หมายเลข  
โทรศพัท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800 

ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ช่องทางที่ 5 ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนกลุม่ทิสโก้ (TISCO HR Help Line) ส าหรับพนกังาน 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีการวางระบบเพ่ือให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมลูที่มีสาระส าคญัอย่างครบถ้วน
และในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ค าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงินอ่ืนที่ส าคญั ไม่ว่า
จะโดยข้อก าหนดที่บงัคบัหรือบนพืน้ฐานความสมคัรใจ 

การเปิดเผยข้อมลูจะเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตวัอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 
การแถลงข่าว การประชมุนกัวิเคราะห์รายไตรมาส การประชมุกบันกัลงทนุ และชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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บริษัทได้แจ้งผลโดยละเอียดทัง้หมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชมุสามญัประจ าปีหรือการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวนัท าการถดัไปหลงัการประชมุ 

บริษัทจดัท ารายงานตา่งๆ เพื่อน าสง่ตอ่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ตอ่สาธารณชนบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อการ
เข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จดัท ารายงานอธิบายถึงผลการด าเนินงานและเหตกุารณ์ส าคญัในรอบปีให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในซึง่การประเมินเบือ้งต้นด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ สอบทานก่อนที่คณะกรรมการจะท าการอนุมัติการประเมินเป็นขัน้ตอนสุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจดัท าอย่างถกูต้อง
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทนุในการตดัสินใจลงทนุ กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการ
เป็นผู้ จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเม่ือมีประเด็นการ
ตรวจสอบควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี  โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี จะรวบรวมไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  ตลอดจนรายงานความยัง่ยืน ซึ่งจะสะท้อนการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสร้าง
คณุคา่แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ จ านวนครัง้ของการประชุม 
จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ  รวมถึ งข้อมลูกรรมการและผู้บริหาร และข้อมลูอ่ืนๆ ของ
องค์กร ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท  

บริษัทมอบหมายให้ส านักเลขานกุารบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือในการลงทนุ และหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อ “นักลงทนุสมัพนัธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาข้อมลูได้โดยสะดวก นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชีแ้จงข้อมลู รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมซกัถาม
ข้อมลูอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการชีแ้จงด้วย โดยกิจกรรมดงักล่าวรวมถึงการประชมุนักวิเคราะห์เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ
รายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting)  การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมลูแบบตวัต่อตวัแก่นักลงทนุและ
นักวิเคราะห์ทัง้ในประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ ถือหุ้นและนักลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสงูได้
เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับงานนักลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2560 สรุปได้ดงันี ้ 

1. การประชมุนักวิเคราะห์เพื่อชีแ้จงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้ ในแต่ละครัง้มี
ผู้ เข้าร่วมประมาณ 60 คน 

2. การแถลงข่าวตอ่สื่อมวลชน (Press Conference) จ านวน 2 ครัง้ ในแตล่ะครัง้ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 40 ราย 
3. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ” (“SET Opportunity Day”) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน 2 ครัง้ ในแตล่ะครัง้ มีนกัวิเคราะห์และนกัลงทนุเข้าร่วมประมาณ 40 คน  
4. การเข้าพบและให้ข้อมลู (Company Visit) จ านวน 37 ครัง้ และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จ านวน 9 

ครัง้ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทัง้จากในประเทศและจากต่างประเทศ  
5. การให้ข้อมลูแก่นักลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลมุประเทศต่างๆ ทัง้ในทวีปอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่ น 

และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
5.1 การเข้าร่วมประชมุนักลงทนุ (Investor Conference) จ านวน 13 ครัง้ แบ่งเป็นในประเทศ 8 ครัง้ และต่างประเทศ 5 ครัง้ 

โดยมีนกัลงทนุเข้าร่วม จ านวน 148 ราย 

ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่  

ที่อยู ่ : เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0 2633 6868 
โทรสาร : 0 2633 6855 
อีเมล : ir@tisco.co.th 
เว็บไซต์ : www.tisco.co.th  
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นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้เสียของตน รายละเอียด
ตามข้อ 4 ซึง่จะได้กลา่วถึงตอ่ไปนี ้  

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมถึงการสัง่การ อนมุตัิ และ
ดูแลการด าเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
คดัเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดบัสงูที่มีคณุภาพและดแูลให้มีการสืบทอดต าแหน่งงาน นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมี
หน้าที่ก ากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธี ที่บริษัทจัด
โครงสร้างองค์กรและก ากับดแูลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 
โครงสร้างการจดัการ) 

จากความรับผิดชอบดงักลา่วข้างต้น บริษัทจงึมีนโยบายในการคดัเลือกคณะกรรมการ ทัง้ในระดบัตวับุคคลและระดบัองค์คณะที่มี
ประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคณุลกัษณะและความสามารถที่จ าเป็น อาทิเชน่ ความซ่ือสตัย์สจุริต ความเป็นมืออาชีพ 
และความสามารถในการซกัถามท าความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งเป็นอิสระ  

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดโครงสร้างและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสดัส่วนของกรรมการ
อิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความ
เหมาะสม 

คณะกรรมการได้รับการคดัเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสตัย์ 
ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยมีการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและ  
แนวปฏิบัติเบือ้งต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้ บริหาร และกรรมการจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของ
คณะกรรมการมีความเหมาะสม ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะทา่นมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทยอ่ยจะได้รับ
การเลือกตัง้ใหม่ทัง้คณะในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการณ์ในต าแหน่งต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับต าแหน่ง โดยก าหนดไว้ชดัเจนในข้อบงัคบัของแตล่ะบริษัท เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสามารถอทุิศเวลาในการบริหารจดัการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหาร ควรหลีกเลี่ยงการรับ
ต าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

นอกเหนือจากการก าหนดให้ผู้ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว ประธานคณะกรรมการยังมี
สถานะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและคณะ
ผู้บริหารอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ประธานคณะกรรมการจะไมเ่ป็นสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อให้คณะกรรมการชดุย่อยสามารถเสนอ
ความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แบง่แยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่าง
ชดัเจน เพื่อการถ่วงดลุอ านาจและป้องกนัมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการตดัสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการและผู้บริหารสงูสดุจะต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั และแบง่แยกบทบาทหน้าที่กนัอยา่งชดัเจน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสนบัสนนุในการปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจงึแตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะมีกฎบตัรซึง่ระบขุอบเขต หน้าที่รับผิดชอบ และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของตนเอง 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ จดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงการจดัท าหนังสือเชิญประชมุ รายงานการประชมุ 
และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ระบไุว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้ มี
อ านาจในการจดัการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551) จดัท ารายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบุคคล
ที่มีความเก่ียวข้องสง่ให้เลขานกุารบริษัท เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่จดัเก็บและจดัท ารายงานความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้แจ้งไปยงัประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการมีบทบาทหลกั 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการด าเนินงาน และบทบาทด้านการก ากับดแูลกิจการ  แสดงให้
เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทไม่เพียงต้องให้ความส าคญัต่อการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท แต่ยังต้องติดตาม ดแูล และควบคมุการ
บริหารงานของบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่นโยบายส าคญัตา่งๆ ของบริษัทได้ถกูน าไปใช้ปฏิบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อก าหนด กฏเกณฑ์ตา่งๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสงูสดุ  

(1) บทบาทด้านผลการด าเนินงาน - การก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีแผนกลยทุธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของ
บริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสัน้ ควรมีเป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจดัการจะสามารถน าไปปฏิบตัิและประเมินผลได้อย่า ง
สม ่าเสมอ คณะกรรมการอนมุตัิแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงานและการท าประมาณการโดยฝ่ายจดัการในแต่ละปี แผนการปฏิบตัิงานจะครอบคลมุถึงตวับ่งชีก้าร
ปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่ง ในกรณีที่การด าเนินงานต่างไปจากแผนที่ก าหนดจะต้องมีการตรวจและวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีค้วรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยฝ่ายจดัการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้า
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอจะช่วยบ่งชี ้
ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบตัิงานจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อด าเนินการแก้ไขได้อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิงานเพื่อใช้ในการก ากับควบคมุการด าเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
การบริหารทรัพยากรบคุคล การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทนุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสัน้ของกลุ่มทิสโก้ในการก าหนดนโยบาย ฝ่ายจดัการจะจดัเตรียมและน าเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนมุัติ  โดย
คณะกรรมการจะต้องดแูลให้นโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดงักล่าวช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถ
ตดัสินใจด าเนินการได้ในสถานการณ์ตา่งๆ เป็นการจ ากดัความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อนัเป็นผลจากการตดัสินใจที่ไมถ่กูต้อง 

นโยบายจะต้องครอบคลมุกิจกรรมหลกัทัง้หมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เพื่อรองรับแนว
ปฏิบตัิใหมห่รือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจดัท านโยบายที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถป้องกันการ
สื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริษัทจะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเม่ือมีการจดัท านโยบายที่เก่ียวข้องรองรับแล้วเท่านัน้ โดยคณะกรรมการควรจดัให้มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม 

ในการปฏิบัติตามนโยบายนัน้ต้องมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดังกล่าวให้
พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทัง้นีจ้ะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้หมด 
คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครัง้คราวเพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ทัง้ระยะ
ยาว ระยะกลาง และระยะสัน้ 

กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญัในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการก ากับดแูลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้
ไมมี่นโยบายสนบัสนนุให้มีการท ารายการกบับคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนั หรือการท ารายการซึง่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั ง้นี ้
หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรือ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดงักล่าวเสมือนการท ารายการปกติการค้าทัว่ไป บุคคลที่เข้าข่ายที่
อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะไมมี่สิทธิในการอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

(2) บทบาทด้านการก ากบัดแูลกิจการ - การดแูลควบคมุ ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบตอ่ผลงานในหน้าที่   

แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ส าคญัๆ ส่วนใหญ่ รวมทัง้การบริหารงานประจ าวนัให้แก่ฝ่ายจดัการแล้วก็ตาม 
คณะกรรมการยงัคงมีความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลและติดตามการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือการปฏิบตัิตามบทบาทด้านการก ากับดแูลกิจการ
ที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของบริษัทตลอดเวลา รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบตอ่บริษัท ซึง่รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับ
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ผิดที่อาจเกิดขึน้ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ และควรดแูลให้บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่เหมาะสมเพ่ือควบคมุการด าเนินงานของบริษัท
ให้ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและระเบียบที่เก่ียวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เก่ียวกับแนวโน้มทางการเงินทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบั
ภมิูภาค ระดบัชาติ และระดบัสากล รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทอยูเ่สมอ 

รายงานที่ฝ่ายจัดการจัดท าและน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานะ  และผล
ประกอบการด้านตา่งๆ อาทิ ข้อมลูทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกบัเงินให้กู้ยืม สภาพคลอ่ง สภาวะและความผันผวนของตลาด การลงทนุ 
สินทรัพย์และหนีส้ิน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่คณะกรรมการบริษัทจะใช้ในการท าหน้าที่สอดส่องดแูล
การด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงานและข้อมลูต่างๆ เหล่านัน้ด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อให้ทราบถึง
สญัญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ การใช้อ านาจในลักษณะที่ไม่ถกูต้องของฝ่ายจดัการ ปัญหาที่
เก่ียวกับระบบควบคมุภายใน การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทัง้ประเด็นอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถกูต้อง
ของรายงานนัน้ๆ 

คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจดัการจดัส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินธุ รกิจของบริษัทเป็นประจ า รวมทัง้ให้ฝ่าย
จดัการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบตา่งๆ และตวับง่ชีท้างเศรษฐกิจมหภาคอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่แจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบถึงอปุสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขัน้ตอนของทางการซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้ก าหนดให้ฝ่ายจดัการจดัหาข้อมลูสนับสนนุให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนทางกลยทุธ์  ก าหนด
นโยบาย หรือก ากบัดแูลกิจการหรือธุรกิจของบริษัทด้วย  

ส าหรับหน้าที่ในการดแูลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรดแูลให้แน่ใจวา่ฝ่ายจดัการทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ  ที่
อาจเกิดขึน้ รวมทัง้มีการบริหารจดัการความเสี่ยงอยา่งมีระบบและมีเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการก าหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยง
วิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคมุความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบนัการเงิน  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึง่ฝ่ายจดัการจดัท าขึน้ 

กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้องจดัท ารายงาน
ตา่งๆ เสนอตอ่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากบัดแูลเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบควบคมุต่างๆ  เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจวา่ กลุม่ทิสโก้ได้ด าเนินการโดยถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบั โดยที่ระบบควบคมุดงักลา่ว จะเป็นเคร่ืองมือช่วยชีเ้ตือนให้
เห็นถึงการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

4.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

เพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจ าทกุปี ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการ
พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาตา่งๆ ขึน้หารือ (หากมี) โดยการประเมินจะด าเนินการอย่างเป็นระบบทัง้ใน
ส่วนขององค์คณะและตวับุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมินตอ่คณะกรรมการเพื่ออนมุตัิ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานผลการ
ประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อรับทราบ  

การประเมินการปฏิบัติงานดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ ข้อควรสงัเกตตา่งๆ เพื่อน ามาพิจารณาใช้ปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและการด าเนินธุรกิจตอ่ไป 

ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดัให้มีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดท าเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ (The Board of Director 
Performance  Self-assessment) และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล (The Director’s Individual Self-assessment) ซึ่งพิจารณาและ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการ จากนัน้ คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลของตนเอง โดยในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จดัส่งแบบประเมินผลของ
คณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ ใน 6 หวัข้อ ได้แก่ 1) นโยบายคณะกรรมการ  2) การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  3) โครงสร้างของคณะกรรมการ 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ  5) การจัดเตรียมและด าเนินการประชุม
คณะกรรมการ  และ 6) คณุลักษณะของกรรมการ โดยการประเมินตนเองดงักล่าวจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้1) เปรียบเทียบการ
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ปฏิบตัิกับแนวปฏิบตัิที่ดี และ 2) ประเมินในเชิงประสิทธิภาพ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างของ
คณะกรรมการและคณุสมบตัิกรรมการ 2) การจดัเตรียมและการเข้าร่วมประชมุในฐานะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการ โดยการประเมินตนเองรายบคุคลดงักลา่วท าการประเมินในเชิงประสิทธิภาพของกรรมการ  

จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 พบวา่ กรรมการสว่นใหญ่ให้คะแนนในเชิงประสิทธิภาพที่ระดบั “ดี
มาก” กบัทัง้ 6 หวัข้อการประเมิน ได้แก่ 1) นโยบายคณะกรรมการ  2) การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ  3) โครงสร้างของคณะกรรมการ 4) แนว
ปฏิบตัิของคณะกรรมการ  5) การจดัเตรียมและด าเนินการประชมุคณะกรรมการ และ 6) คณุลกัษณะของกรรมการ โดยมีเพียงบางหัวข้อ กล่าวคือ 
1) นโยบายคณะกรรมการ  2) การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) การจดัเตรียมและด าเนินการประชมุคณะกรรมการ และ 6) คณุลกัษณะของ
กรรมการ ที่กรรมการบางทา่นให้คะแนนในระดบั “พงึพอใจ” สว่นการประเมินตนเองของกรรมการรายบคุคล พบว่า การปฏิบตัิหน้าที่โดยรวมของ
กรรมการอยู่ในระดบั “ดีมาก” ทัง้นี ้ คณะกรรมการยงัได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตอ่ไปด้วย  

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชดุ ได้แก่  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ ซึ่งได้ด าเนินการเป็นประจ า มา
ตลอดทกุปีด้วยเชน่กนั และเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตัง้กรรมการอิสระ จึงได้อนุมตัิ นโยบายการประเมินความ
เป็นอิสระของกรรมการ เม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มาประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทกุท่านเป็น
ประจ าทกุปี ไมเ่พียงเฉพาะกรรมการอิสระที่มีวาระการด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระเกิน 9 ปีเทา่นัน้ ซึง่ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
แตล่ะทา่นจะถกูประเมินจากกรรมการทกุทา่น และเพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ผลการประเมินความเป็นอิสระ
นี ้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจัดท าสรุปผลประเมินโดยเลขานุการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

จากการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ทัง้ 6 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มงักรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. องัครัตน์ 
เพรียบจริยวฒัน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นางภทัรียา เบญจพลชยั นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี พบว่า กรรมการ
อิสระทกุทา่นยงัปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระได้เป็นอยา่งดี 

4.3    ค่าตอบแทน 

เพ่ือให้การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสและเหมาะสมกบัหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใส 
โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วจะต้องเหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ มขึน้ 
ควรได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอ
ผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป  ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดังกล่าว
จะต้องไม่สงูเกินความจ าเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอตัราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความช านาญ ความ
ตัง้ใจและทุม่เทในการปฏิบตัิงาน ประกอบกบัผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนัน้ท าให้แก่บริษัท 

4.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสนบัสนนุให้กรรมการเข้ารับการศกึษาและอบรมในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามหลกัสตูรเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพนู
ทกัษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมทัง้มีส านกัเลขานกุารบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดแูลข่าวสารในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนนุการเข้าอบรม
หลกัสตูรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นประจ าทกุปี ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งก าหนดการอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ ให้กรรมการทราบลว่งหน้าอยา่งสม ่าเสมอ 

กรณีที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้กรรมการใหมมี่ความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเต็มที่ โดยสง่มอบคูมื่อ
กรรมการ นโยบาย  และแนวปฏิบตัิของการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ให้แก่กรรมการ 
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ทัง้นี ้กรรมการทกุทา่นได้รับการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2560 มีกรรมการที่เข้า
อบรมและสมัมนาอ่ืน เพื่อเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ 

ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
1. นายปลิว มงักรกนก หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก  

 Strategic Board Master Class โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก  
 ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 โดย สถาบนัพระปกเกล้าและแพทยสภา 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 Driving Company Success with IT Governance โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

4. ศ. ดร. ปราณี ทินกร หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 
 Driving Company Success with IT Governance โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ วิธีปฏิบตัิส าหรับบอร์ดในการก ากับดแูลการป้องกันและรับมือภยัไซเบอร์  โดย ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 

5. นางภทัรียา เบญจพลชยั หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 
 Family Business Governance โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
6. นางสาวปนดัดา   กนกวฒัน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 Corporate Disclosures: What are investors looking for beyond financial measures? โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
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ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
7. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 

8. นายสถิตย์ ออ๋งมณี หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 
 The Board's Role in CEO Succession Planning โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนา ในปี 2560 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูยงัได้ผ่านการอบรม
หลกัสตูรและงานสมัมนาตา่งๆ ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 

4.5 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทสิโก้ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่จัด เตรียมและน าเสนอแนวทางการ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิก่อนที่จะท าการประเมิน โดยการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานด้านการเงิน (Financial KPI) และ
ตวัชีว้ัดการปฏิบตัิงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวจะสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะสัน้ 
เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยค านึงถึงสถานการณ์และสภาวะธุรกิจในขณะนัน้ๆ ร่วมด้วย 

เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัให้มีการประชมุร่วมกับ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มทิสโก้ โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เข้าร่วม  ก่อนการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทิสโก้ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้จะพิจารณาข้อมลูจากผลการ
ประเมินของประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดแูล
กิจการ ร่วมกับผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเองอีกด้วย โดยผลการประเมินจะน าเข้าไปรายงานในการ
ประชมุคณะกรรมการ 

4.6 แผนการก าหนดผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทได้มีการก าหนดผู้ สืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคัญไว้ครบทุกต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและ
ตอ่เน่ือง  โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนด าเนินการดแูลให้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม ส าหรับงานในต าแหน่งบริหาร คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนมุัติ 
โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ เช่น คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแตล่ะต าแหน่ง 

5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

ความซ่ือสตัย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่ส าคญัของกลุม่ทิสโก้ตัง้แตแ่รกเร่ิม ท าให้ผู้ มีสว่นได้เสียเชื่อมัน่ว่ากลุ่มทิสโก้และ
พนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่น ในคุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ 
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ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพนบัถือ ความไว้วางใจ และความเป็นมือ
อาชีพ กลุม่ทิสโก้ถือวา่ ความซื่อสตัย์และจริยธรรมเป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานของการเป็นพนกังานทิสโก้ 

บริษัทในกลุม่ทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ที่จะรักษามาตรฐานอนัสงูสดุของ
กลุม่ทิสโก้ในเร่ืองความซ่ือสตัย์และจริยธรรมซึง่รวมถึง 

ก) การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั 
ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจดัการอย่างเหมาะสมให้มัน่ใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง

อยา่งมีสาระส าคญัไมมี่สว่นในกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ 
ค) ไม่อนญุาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมลูค่า หรือผลตอบแทนอ่ืนใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นการรับหรือให้

สินบน 
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด  และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัญในรายละเอียด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการชุดย่อยมีอ านาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจ  ตามกรอบที่
คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึง่องค์คณะของคณะกรรมการชดุตา่งๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ 
ขอบเขตการด าเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกใน
คณะกรรมการชดุอ่ืนที่มีสว่นได้เสียหรืออาจมีสว่นได้เสียในรายการใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดงักล่าวเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ อย่างชดัเจน โดยสรุปได้
ดงันี ้(สามารถดูรายละเอียดได้ที ่ส่วนที ่8 โครงสร้างการจดัการ)  

คณะกรรมการบริหาร  รับผิดชอบงานในระดบัปฏิบตัิการซึง่ต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน้ตอนการด าเนินการ  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการจดัการด้านอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่พิจารณาเร่ืองเร่งดว่น ซึง่ในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตดัสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ยงัมีอ านาจแต่งตัง้และให้ค าแนะน าคณะกรรมการชดุย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานภายในกลุม่ทิสโก้  

คณะกรรมการบริหารได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ ปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกุล เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล นายทาคาชิ คโุรเมะ และ นายชือ-
เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) เป็น กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระในการก ากับดแูลและทบทวนรายงานทางการเงิน การควบคมุ
ภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการก ากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที่ในการท าให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งโปร่งใสและครบถ้วนสมบรูณ์ มีการถ่วงดลุและ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจดัท ารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมลูแก่นักลงทนุอย่างทนักาล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจดัจ้างผู้สอบบญัชีอิสระของทิสโก้ เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จดัเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินเหล่านัน้ว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ยอบรับ ตลอดจนท าหน้าที่ดแูลความสมัพนัธ์กับผู้สอบ
บญัชีด้วย  

บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามข้อก าหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย 
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจว่า
ความรับผิดชอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการน ามาใช้และปฏิบตัิจริง  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3  
ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางภทัรียา เบญจพลชยั และ นายสถิตย์ อ๋องมณี เป็น 
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท 
(สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ในการก ากบัดแูลนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนเสนอชื่อบคุคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประธานและรอง
ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพิจารณาแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ตลอดจนการ
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู (ได้แก่ คณะผู้บริหารและผู้บริหารที่ต ่าลงมา 1 ล าดบัขัน้) รวมถึงการเสนอชื่อบคุคลที่เหมาะสมเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดแูลโดยหน่วยงานก ากับตลาดทนุและการเงิน ได้แก่ 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด และน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
นอกจากนี ้ยงัมีหน้าที่ก าหนดและก ากับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และก าหนดเป้าหมายส าหรับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
รวมถึงก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือสร้างมลูคา่ระยะยาวให้กบับริษัทด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการ จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ ศ.ดร. ปราณี ทินกร เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และนายสถิตย์ ออ๋งมณี เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตลอดจนก ากบัดแูลแนวปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ ปัจจบุนั คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบไปด้วยกรรมการ 
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นางภทัรียา เบญจพลชยั เป็น ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ 
และ ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ เป็น กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านตา่งๆ ของบริษัท 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากสายงานต่างๆ ของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตัง้และมอบหมาย
ให้ปฏิบตัิหน้าที่โดยคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ขีดจ ากดัความเสี่ยง และกลยทุธ์ใน
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องเสนอนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผล
จากการติดตามความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 คณะกรรมการผู้บริหารทิสโก้ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดบัสูงที่ดูแลสายธุรกิจและการควบคุมหลักของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจากการเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหา รกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณา
ก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณประจ าปีของกลุ่มทิสโก้ และก ากับการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการก ากบักฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน ได้รับการแตง่ตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ เพ่ือท าหน้าที่ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกิจกรรมควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทัง้ในด้าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและด้านควบคมุความเสี่ยง นอกจากนี ้คณะกรรมการก ากบักฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน ยงัมีบทบาท
ในการท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และการควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิผล
ในกลุม่ทิสโก้ รวมทัง้ทบทวนและพิจารณาแผนการจดัการเหตกุารณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการและข้อผิดพลาดที่มีนยัส าคญั 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อรับผิดชอบก าหนดกลยทุธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านปฏิบตัิการสารสนเทศส าหรับกลุ่มทิสโก้  โดยมีหน้าที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า 
ศนูย์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพืน้ฐาน เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
และอุปกรณ์ส านักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ังมีหน้าที่ในการทบทวนค่าใช้จ่าย และก ากับการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนโยบายความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศและโครงสร้างพืน้ฐานภายในกลุม่ทิสโก้  
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 คณะกรรมการทรัพยากรบคุคล ได้รับการแตง่ตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโฏ้ เพื่อท าหน้าที่ในการทบทวนและพิจารณา
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างงาน แผนการสืบทอดต าแหน่ง การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง กา รประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน และคา่ตอบแทนของพนกังานในกลุม่ทิสโก้   

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านตา่งๆ ของธนาคารและบริษัทยอ่ยอ่ืน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้  ท าหน้าที่ควบคมุดแูลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทมา
ปฏิบตัิได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานตา่งๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผลจากการปฏิบตัิตามนโยบายและกลยทุธ์
นัน้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้แนวปฏิบตัิในการก ากบัและรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเสี่ยงท าหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร  
ตามแนวทางและข้อก าหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จดัให้มีการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจใหม ่

 คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารทิสโก้และบริษัทยอ่ยอ่ืนที่ท าธุรกิจการให้สินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหา ของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพิจารณาสินเช่ือ และควบคมุระเบียบปฏิบตัิในการให้สินเชื่อในระดบัรายการ 
เพ่ือให้มีการดแูลและควบคมุความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครบถ้วน ทัง้นีมี้สายงานควบคมุสินเช่ือเป็นหน่วยงานสนับสนนุในการประเมิน
และติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit 
Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเช่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลกัทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และอ่ืนๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร การก ากับดแูลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลายใน
คณะกรรมการจากพืน้ฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีความ
หลากหลาย (Board Composition) ทัง้ในด้านอาย ุเพศ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และคณุสมบตัิที่ส าคัญอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถรับ
ความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้ โดยก าหนดให้มีจ านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูมากกวา่จ านวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในขณะที่จ านวนตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะรายจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเพื่อการ
ถ่วงดลุอ านาจอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่
ควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ดงัรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.1 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทนกรณีที่
ต าแหน่งกรรมการวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้
กรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือเลือกตัง้กรรมการใหมเ่พ่ิมเติม โดยหลกัเกณฑ์ในการเลือกตัง้และ
ถอดถอนกรรมการตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทเป็นดงันี ้

1) ให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โ ดยให้มีจ านวนไม่
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 ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่
บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื่อให้
ได้จ านวนกรรมการที่จะพงึมี   

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

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

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

9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลที่มีความสามารถและคณุสมบตัิที่เหมาะสม 
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุ โดยมีปัจจยัเบือ้งต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ได้แก่ คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
สายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย  ซึ่งผู้บริหารสงูสดุและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกนัตลอดจนมีการประสานงานกนัอยา่งใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคดัเลือกต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป   

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอ่ืนๆ ผู้บริหารสงูสดุจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ บคุคลดงักล่าวจะต้องมีคณุสมบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ของกลุ่มทิสโก้ (TISCO Corporate Governance Policy) ซึ่งเข้มงวดกว่าที่ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ดยผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามลกัษณะที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จดัการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว 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 เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียว ข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 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 

กลุม่ทิสโก้ ซึง่ประกอบด้วย บริษัทและบริษัทยอ่ย วางแนวคิดการบริหารของกลุม่ทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหวา่งบริษัทซึง่เป็นบริษัทแม ่และบริษัทย่อย ภายใต้
กรอบดงักลา่ว ท าให้มัน่ใจวา่ธุรกิจด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัและมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทัง้องค์กร ทัง้นี ้บริษัท 
ในฐานะบริษัทแม ่ท าหน้าที่ก ากบัดแูล ก าหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยทุธ์จากสว่นกลางให้กบับริษัทยอ่ยในกลุม่ทัง้หมด บริษัทยงัรวม
ศูนย์การควบคุมและหน่วยสนับสนุนทัง้หมดส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุร กิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งท าหน้าที่ 
การตลาดและการขาย ลกูค้าสมัพนัธ์ ตลอดจนการด าเนินธุรกรรม และการควบคมุเครดิต 

บริษัท ในฐานะบริษัทก ากบัดแูล เป็นผู้ก าหนดทิศทางกลยทุธ์ของกลุม่ แผนธุรกิจ และการจดัสรรทรัพยากรของบริษัทในกลุม่ทัง้หมด แม้ว่า
กลุม่ทิสโก้จะใช้กระบวนการจดัท าและด าเนินแผนกลยทุธ์ทัง้จากระดบับนลงสู่ล่าง และจากระดบัล่างขึน้สู่บน แต่คณะกรรมการเท่านัน้ที่มีอ านาจ
สูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และงบประมาณด้านการเงิน ซึ่งน ามาปฏิบัติโดยบริษัทใน
กลุม่ทิสโก้ 

ด้วยอ านาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายก ากับดูแลกิจการ บริษัทจะเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ของ
บริษัทย่อยทัง้หมด ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมตัิธุรกรรมที่มีนัยส าคญั และติดตามผลการด าเนินงานและประเด็นที่มี
นยัส าคญัของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแม่ 

หน่วยงานสนับสนนุและควบคุมทัง้หมดจะถกูรวมศนูย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการก ากับดแูลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ทัง้นี ้การบริหารงานแบบรวมศนูย์ ครอบคลมุถึง
การก ากบัดแูล กลยทุธ์และการวางแผน การเงินและบญัชี การบริหารความเสี่ยง การควบคมุเครดิต การก ากบัและการควบคมุภายใน ทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดท านโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ส าหรับบริษัทในกลุ่มทัง้หมด ในขณะที่บริษัทย่อยท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงิน ที่
หลากหลายรูปแบบจะมีบทบาทหลกัในด้านการตลาดและการขาย ลกูค้าสมัพนัธ์ การส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการแก่ลกูค้า รวมถึงการด าเนิน
ธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่ก าหนด  โดยบริษัทย่อยจะรายงานผล
ประกอบการและกิจกรรมหลกัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอตอ่คณะกรรมการบริษัทแม่ เพื่อการก ากับดแูลรวมถึงในเร่ืองการตดัสินใจ

                                                                    
1 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 4/2552 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2) 
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และการควบคมุในเร่ืองที่ส าคญั ทัง้นี ้การตดัสินใจที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การ
ควบรวมหรือการร่วมเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ของบริษัทยอ่ย จะต้องได้รับการอนมุตัิจากบริษัทแม่ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ท าการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดแูลหรือก ากบัสว่นงานหลกัท่ีมีความส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหารดงักล่าวไปบริหาร
จดัการบริษัทยอ่ยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเชน่เดียวกบัก่อนการโอนย้ายเพ่ือให้มัน่ใจวา่สามารถอทุิศเวลาในการบริหารจดัการบริษัท
ดงักลา่วได้อยา่งเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุม่ ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการ 

เพ่ือให้การท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลบริษัทในกลุม่เป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง1 บริษัทมีการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหารจดัการบริษัทย่อยไว้อย่างชดัเจน  มีการ
ติดตามดแูลบริษัทยอ่ยให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัต่างๆ อย่างครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดแูลควบคมุให้บริษัท
ย่อยมีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทัง้มีการติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด โดยการก ากับดูแลดงักล่าว คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทัง้
ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่ในการควบคมุดแูล รายละเอียดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยปรากฎใน
หวัข้อย่อย 8.1 และ 9.2 ส าหรับการท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ มีนัยส าคญั หรือ
การท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัทยอ่ย เชน่ การเลิกบริษัทยอ่ย การอนมุตัิการเพิ่มทนุหรือลดทนุ ต้องได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการท ารายการดงักลา่ว  โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่เก่ียวข้องกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กลุม่ทิสโก้ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงานให้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ยตุิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
การรักษาความลบัของลกูค้า และการไม่ให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงาน    
ไม่น าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมลูแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้ได้ รวบรวม    
แนวปฏิบตัิทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคบั รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบตัิงาน (Compliance 
Manual) รวมทัง้ก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่อาจเกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการลกูค้า 

กลุม่ทิสโก้ได้ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงู และพนักงานเปิดบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์กบั บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย และรายงานการซือ้ขายตอ่หน่วยงานก ากับ และห้ามผู้ มีส่วนรับรู้ข้อมลูภายในซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงซือ้ขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ 7 วนัก่อนวันท าการสดุท้ายของทกุเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวนัประกาศงบ
การเงิน หรือรายการยอ่แสดงหนีส้ินและสินทรัพย์ของบริษัท  

นอกจากนี ้กรรมการต้องเก็บข้อมลูส าคญัเก่ียวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลบั การซือ้ขายหุ้นทิสโก้ด้วย
ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซือ้ขายหุ้นบริษัทโดยใช้ข้อมลูภายในแล้ว 
กรรมการต้องไมใ่ห้ข้อมลูภายในตอ่ผู้ อ่ืนเพ่ือจดุประสงค์ดงักลา่วหรือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลบัของข้อมลูภายในที่
ได้ทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบักลุม่ทิสโก้ เว้นแตไ่ด้รับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย และกรณีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องการซือ้
ขายหุ้นบริษัท ต้องแจ้งตอ่เลขานกุารบริษัทอยา่งน้อย 1 วนัก่อนการซือ้ขายหุ้นบริษัท ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   

การไมป่ฎิบตัิตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบตัิที่กลุม่ทิสโก้ก าหนด รวมถึงการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอ่ืนใด 
กลุม่ทิสโก้จะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบก าหนด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1    ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)  

กลุม่ทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 8,630,000 บาท  

9.6.2    ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  

                                                                    
1 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9-20 

กลุม่ทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ในรอบปีบญัชี 2560 ซึง่ได้แก่ คา่สอบทานรายงานสินทรัพย์สทุธิของการโอนกิจการสินเชื่อ 
จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และการสอบทานระบบการให้บริการโอนเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ ให้แก่ บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 3,050,000 บาท 

9.7  การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG 
Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้น า
หลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและน าเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 16 
ตลุาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทอยูร่ะหวา่งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องกบั CG 
Code และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 เพ่ือให้ครอบคลมุและทนัต่อ
พฒันาการด้านการก ากบัดแูลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุม่ทิสโก้เชื่อมัน่วา่การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็น
สิ่งส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง มัน่คง อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว เพื่อเป็นการผลกัดนัให้เกิดการด าเนินการด้านการพฒันาความยัง่ยืน
ในทกุกระบวนการธุรกิจภายในกลุ่ม  กลุ่มทิสโก้ได้มีการก าหนดนโยบายการพฒันาและด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนและกรอบการด าเนินการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขึน้ (Sustainability Development Framework) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการด้านความยั่งยืนที่มีสาระส าคัญต่อองค์กร 
ครอบคลมุหวัข้อด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, Social  and Governance: ESG) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การน าปัจจัยด้าน ESG ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม การสร้างคณุคา่ตอบแทนแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ภายในและภายนอก ควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุคา่ทางสงัคมและชมุชนอย่างยัง่ยืนในระยะ
ยาว นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ยงัร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development Goals; 
SDGs) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติไทยผนวกเข้าเป็นเป้าหมายการด าเนินธุรกิจตามแนวการพฒันาอยา่งยัง่ยืนขององค์กรด้วย 

จากความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพภายใต้หลกัการบรรษัทภิบาล โดยค านึงถึงการสร้างสรรค์สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  ท าให้ในปี 2560 บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“TISCO”)  ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยัง่ยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) จากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานความยัง่ยืนให้เป็นไปตามกรอบรายงานฉบบัใหม่ Global Reporting Initiative (GRI) 
หรือ GRI Standards แทนการรายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบบั G4 ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของกลุ่มทิสโก้
ได้เปิดเผยไว้ใน  “รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2560”  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลากว่า  49 ปี โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
แนวนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการ และการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังให้พนักงานปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตโดยก าหนดเป็น
หนึ่งในคา่นิยมขององค์กรและระบเุป็นแนวปฏิบตัิในคูมื่อการปฏิบตัิงานของพนกังาน  

โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฎิบัติ 
(Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยกลุ่มทิสโก้เป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรกๆ ที่ผ่านการ
รับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เม่ือวนัที่ 8 ตลุาคม 2556 และผ่านการต่ออายรัุบรองฐานะ
ตอ่ 3 ปี เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2559 

กลุม่ทิสโก้ได้จดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต โดยทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนด
เป็นประจ าสม ่าเสมอ และสื่อสารสาระส าคัญของแนวปฏิบัติที่ให้ผู้ บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบน
อินทราเน็ตขององค์กร การจดัสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจดัประชมุชีแ้จงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และยงับรรจกุารทดสอบ
ความรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ยงั
จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทกุปี โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณา ใน
สว่นของการแสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ กลุม่ทิสโก้ได้จดัสง่หนงัสือชีแ้จงเจตนารมณ์ต่อคู่ค้าขององค์กร ร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม 
หรือกลุ่มความร่วมมืออ่ืนที่ต่อต้านทจุริต รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ CAC ในการสื่อสารแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปขั่นให้กับกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืนๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กบั CAC 

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มทิสโก้ออกแนวปฏิบตัิเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือก าหนดแนวปฏิบตัิที่สนับสนุน
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต (Anti-Corruption Policy) ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนในกลุ่มทิสโก้ โดยเป็นการรวบรวมแนว
ปฏิบตัิเพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสการที่บริษัทจะถกูใช้เป็นชอ่งทางในการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบตัิต่อคู่ค้าหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
ทางธุรกิจและก าหนดชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั การสื่อสารและการอบรม แนวทางในการเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกเก่ียวกับเจตนารมณ์
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ขององค์กรในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการตรวจสอบและการให้ความเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิงาน 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ผู้บริหารและพนกังานสามารถปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์  

การป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ที่กลุม่ทิสโก้ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 
1. ก าหนดให้ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทกุคนของกลุ่มทิสโก้

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสดุของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตัิงานและการให้บริการลูกค้า  พร้อมทัง้
ปลกูฝังคา่นิยมนีใ้ห้แก่พนกังานตัง้แตว่นัแรกที่เข้าท างานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังาน 

2. จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต (Corruption Risk) เป็นประจ าพร้อมกบัการประเมินความเสี่ยงประจ าปี  
3. ทบทวนการปฏิบตัิงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยทบทวนแนวปฏิบัติให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัความเสี่ยงเป็นประจ า และก าหนดบทลงโทษอยา่งเด็ดขาดส าหรับพนกังานที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 
4. จดัให้มีการอบรมและสื่อสารให้พนกังานรับทราบ โดยบรรจเุป็นเนือ้หาในการเรียนรู้และทดสอบเพ่ือประเมินผลประจ าปีของพนักงาน 

(Compulsory KPI) ส าหรับพนกังานประจ าทกุคน  ต้องเข้าท าทดสอบและได้คะแนนร้อยละ 100 นอกจากนีย้งัได้จดัสมัมนาภายในให้กับกรรมการ
และผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุจากภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
ธุรกิจการเงินตอ่การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของประเทศ 

5. จดัให้มีชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ทัง้ส าหรับจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน  โดยข้อมลูที่ได้รับจะถกู
น าไปสืบหาข้อเท็จจริง และเก็บรักษาข้อมลูผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั 

6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทจุริตผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่ม
ความร่วมมืออ่ืนที่ต่อต้านการทุจริตเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยปี 2560 เป็นปีที่ 7 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการ
แสดงออกถึงการสนบัสนนุการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี 2560 ได้แก่ การร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รัปชัน่ 2560” ที่จดัขึน้ที่
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ในวนัพธุที่ 6 กนัยายน 2560 และ “งานต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย)” ที่จดัขึน้ที่
ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวนัเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 

7. ปรับปรุงกระบวนการในการจดัซือ้ให้มีระบบการควบคมุที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ และยงัก าหนดให้
การจดัซือ้จดัจ้างมลูคา่สงูต้องผ่านการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ 

8. ปรับปรุงแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการรับของขวัญให้มีความเข้มงวดมากขึน้ โดยก าหนดห้ามรับของขวญั หรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุก
ประเภทจากลกูค้า คูค้่า ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจในทกุวาระโอกาส กรณีที่ไมส่ามารถปฏิเสธการรับได้ กลุม่ทิสโก้จะน าไปบริจาค เพื่อการกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์กับมลูนิธิทิสโก้ องค์กรการกุศลอ่ืน หรือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไปและในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี ้ กลุ่มทิสโก้ให้
จดัท าหนงัสือขอความร่วมมือยงัลกูค้า คูค้่า ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ งดให้ของขวญักบัพนกังานและผู้บริหาร   

9. เปิดเผยผลประเมินการด าเนินการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ โดยกลุ่มทิสโก้มีระดบัผลการประเมินปัจจบุนัอยู่ในระดบั 4 คือเป็นบริษัทที่ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  และอยู่ระหว่างการปรับปรุงไปสู่ระดบั 5 ซึ่งเป็นระดบัที่มี
การเผยแพร่แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าหรือบริษัทที่มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

10. บริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทจดัการกองทนุ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนนุการป้องกันคอร์รัปชัน่
เชน่กนั  โดยบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน่ของบริษัทจดทะเบียน
นัน้ไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ลงทนุ  

ในขณะที่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน่ของ
หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทนุ และเร่ิมน าผลการประเมินดงักล่าว รวมถึงฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิในการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นหนึ่งในปัจจยัในการพิจารณาลงทนุส าหรับกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัท 

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการก ากับดแูลกิจการ เพื่อให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้
รับทราบนโยบายการตอ่ต้านทจุริตของบริษัทอย่างทัว่ถึง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบันโยบายการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html) 

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ได้รับในปี 2560  

กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวลัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการปฏิบตัิงาน อนัเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในการด าเนินนโยบายและ 
ผลการด าเนินงานที่โดดเดน่ในปี 2560 มีดงันี ้
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หุ้นยั่งยืน 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“TISCO”) ได้รับการคดัเลือกเป็น “หุ้นยัง่ยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) 
ประจ าปี 2560  ซึง่คดัเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตวัชีว้ัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสงัคม ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่ต้องการลงทนุตามแนวคิดการลงทนุอยา่งยัง่ยืนที่น าปัจจยัด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตดัสินใจลงทนุควบคู่ไปกับ
การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

ESG100 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้รับการคดัเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทในหลกัทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 3 จากสถาบนัไทยพฒัน์  

Excellent CG Scoring 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้รับการจดัอยูใ่นระดบั Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุม่ที่มีมลูค่าทางการตลาด
มากกวา่ 10,000 ล้านบาท ด้วยผลการประเมินระดบั “ดีเลิศ” ที่คะแนนร้อยละ 95 สงูขึน้จากร้อยละ 91 ในปีที่ผ่านมา ตามผลส ารวจการก ากับดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2560 โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2560 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคณุการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวลัรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 
2560 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

รางวัลศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) “ระดับดีเด่น”  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัศนูย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) “ระดบัดีเด่น”  
ในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ บริโภค (Call Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกบัสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) 

รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น  

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัธุรกรรมทางการเงินในตลาดทนุดีเด่น  (Outstanding Deal of the Year Awards) ประจ าปี 2560 ในพิธี
มอบรางวลั SET Awards 2017 จดัขึน้โดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่ธนาคารทิสโก้เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) หรือ BCPG 

รางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวลั Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia 
Infrastructure Awards 2017 จดัขึน้โดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชัน้น าของเอเชีย จากการเป็นผู้จดัการเงินกู้ ร่วมในการให้สินเช่ือมลูค่า 273 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 

รางวัล Best Acquisition Financing  

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวลั Best  Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 
จดัขึน้โดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชัน้น าของเอเชีย จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) หรือ BCPG 

รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market   

ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวลั Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวลัตราสารหนีย้อดเยี่ยมแห่งปี 
2560 จดัขึน้โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ในฐานะที่ธนาคารได้สง่เสริมให้เกิดสภาพคลอ่งของตราสารหนีภ้าคเอกชน โดยมีมลูคา่รวมของการซือ้
ขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สดุในปี 2560 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดีเพ่ือ
สนบัสนนุให้กลุม่ทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน โดยเร่ิมต้นตัง้แต่การสร้าง
วฒันธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการที่มีการถ่วงดลุ  
การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานกลางที่ส าคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้ทกุบริษัทภายใต้กลุม่ทิสโก้มีการน าไปปฏิบตัิใช้ภายใต้
มาตรฐานและระบบการควบคมุที่เป็นแนวปฏิบตัิเดียวกนั รวมถึงมีการจดัท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนด
ชอ่งทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม  

การก ากบัดแูลระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

การก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของกลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการ
บริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและควบคมุแบบรวมศนูย์อยู่ที่บริษัทและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีโครงสร้างส าคญัดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในทัง้หมดของกลุ่มทิสโก้โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้ก ากับดแูลการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย  ส าหรับบริษัทซึง่เป็นบริษัทใหญ่ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดแูลความเสี่ยงและควบคมุการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องแบบรวม
ศนูย์ โดยแบง่ออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบักฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส าหรับธนาคารซึง่เป็นบริษัทยอ่ยภายในกลุม่ทิสโก้ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ก ากบัดแูลการบริหารจดัการความเสี่ยงในส่วนที่
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบง่ออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา เป็นต้น ในส่วนของบริษัทย่อยอ่ืนๆภายในกลุ่มทิสโก้นัน้ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจอ่ืนๆเพ่ือดแูลความเสี่ยง
และควบคุมการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับความส าคญัและความซบัซ้อนของธุรกิจที่เก่ียวข้องของแต่ละบริษัทตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทัง้นีแ้นวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทในกลุ่มทิสโก้จกัมีการด าเนินการภายใต้แนวนโยบายส าหรับการ
ควบคมุภายใน นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิงานกลางที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่   

2.  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท าหน้าที่อยา่งเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน
ซึง่ก าหนดและก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จกัมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในที่มีการจดัท าโดยฝ่ายจดัการของทางบริษัทเป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ในส่วนของการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจักมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบตัิงานและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ เพื่อประเมินความถกูต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ความ
โปร่งใสของการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในของทกุการปฏิบตัิงาน และการด าเนินการเพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษัทมีการปฏิบตัิงานที่เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบงัคบัใช้จากทางการ ส าหรับบริษัทย่อยอ่ืนที่มีความส าคญั
และอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดูแลจะก าหนดให้มีการจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคมุและ
ตรวจสอบภายในของแตล่ะบริษัทยอ่ย และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่  

สรุปภาพรวมระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นการกรอบการด าเนินการขององค์ประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันที่เร่ิมตัง้แต่การก ากับดูแลและสร้าง
วฒันธรรมขององค์กรเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเสี่ยง การก าหนดวตัถปุระสงค์ของกลยทุธขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการ
จดัการความเสี่ยง การประเมินและบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือสนับสนนุให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกลยทุธดงักล่าว การก ากับดแูลการด าเนินการ 
ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและเป็นส่วนที่สร้างมลูค่าและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการด าเนินการซึง่กนัและกัน  กลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทัง้
ในระดบัภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดบักิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มัน่ใจวา่ องค์กรสามารถบรรลเุป้าหมายของการด าเนินงาน 
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(Operations) อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance) และน าเสนอรายงาน (Reporting) ได้อย่าง
เหมาะสมและน่าเชื่อถือ  

กลุ่มทิสโก้ได้จดัให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคมุภายใน เร่ิมตัง้แต่การก าหนดให้ความซ่ือสตัย์และมีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน
เป็นหนึ่งในคณุคา่หลกัขององค์กร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการควบคมุภายใน  การจดัให้มีโครงสร้างสายการรายงานที่มีความ
ถ่วงดลุและการก าหนดอ านาจในการสัง่การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานเพื่อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ และการจดัให้มีการ
อบรมให้ความรู้กบัพนกังานเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ความช านาญในการปฏิบตัิงาน ในสว่นของการก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการบริษัท
จักท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ บริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่อยา่งเป็นอิสระผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจดัการความ
เสี่ยงและระบบการควบคมุ  ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจกัท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
และผู้บริหาร เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เก่ียวข้อง  

กลุม่ทิสโก้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตัง้และมอบหมายคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงท าหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท านโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ส าคญั รวมทัง้การก าหนด
ขีดจ ากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคุมความเสี่ยง นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าการประเมินและวัดระดบัความเสี่ยงที่
ส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจดัหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ และความเสี่ยงด้านการทจุริต 
การจดัการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิด้านการ
บริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องรับทราบอย่างสม ่าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ  

เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของทกุบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้มีการปฏิบตัิงานภายใต้ระบบการควบคมุที่มีประสิทธิภาพและ เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและการปฏิบตัิงาน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และ/หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
กลุ่มทิสโก้มีการออกแบบระบบการควบคมุแบบรวมศนูย์ มีการก าหนดแนวนโยบายและแนวทางการควบคุมหลกัและอ านาจอนมุตัิด าเนินการที่
เหมาะสมและบังคับใช้ส าหรับทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัภายในกลุม่ทิสโก้ นอกจากนี ้ภายใต้กรอบการควบคมุของกลุ่มทิสโก้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ รับผิดชอบในการก าหนดกิจกรรมการ
ควบคมุ ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามและก ากบัดแูล และผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุเพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม  

กลุม่ทิสโก้มีการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาคณุภาพของข้อมลูและการสื่อสารข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพทนัเวลา 
ตลอดจนถึงการสนับสนนุให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางและบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้มีการ
ก าหนดช่องทางและกระบวนการในการสื่อสารข้อมลูภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ าเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมลูไปยังผู้ ที่
เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกได้อยา่งถกูต้องครบถ้วนและทนัเวลา  

เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ กลุ่มทิสโก้มีการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
มีการจดัให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสารข้อมลูข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการใน
การด าเนินการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที รวมถึงการก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบตัิหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงาน
ก ากบัที่ท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคมุและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานที่ก ากับดแูลตามแผนงาน
ที่ก าหนด ผลการก ากบัดแูลและการตรวจสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในมีการก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ 

11.1   ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยกรรมการอิสระทัง้ 6 ท่านซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
เข้าร่วมประชมุครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ คือ 
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบการ
ควบคมุภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบการปฏิบตัิงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีกระบวนการติดตาม
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ควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการ
ท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ได้ 

11.2   ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมต่อระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทในปี 2560 แตอ่ยา่งใด 

11.3   หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1)  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมตอ่การด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนนุของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ นางสาวจิราภรณ์ ซอสขุไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต าแหน่ง
หนึ่งด้วย โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 (2)  หวัหน้าหน่วยงานก ากบั (Corporate Compliance Department)  

กลุม่ทิสโก้มอบหมายให้นางดลุยรัตน์ ทวีผล ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าหน่วยงานก ากับ (Corporate Compliance Department) เพ่ือ
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้นี ้หน่วยงานก ากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของส านักก ากับดูแลกิจการ 
(Governance Office)  ซึง่กลุม่ทิสโก้มอบหมายให้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ด ารงต าแหน่ง ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านักก ากับดแูลกิจการ โดยมี
คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

บริษัทได้เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งปรากฎในงบการเงินรวม
ของบริษัทปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุม่และบคุคลหรือบริษัทในกลุม่ซึง่เทียบเคียงกบัเงื่อนไขและราคาที่ใช้กบัลกูค้าทัว่ไป 

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุผลของรายการ 

การท ารายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ดงักลา่ว มีความจ าเป็นและมีความสมเหตผุลของการท ารายการเพื่อประโยชนสงูสดุของกลุ่ม ซึ่งเป็น
รายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

12.2    มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการท ารายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก 
ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเพ่ือความโปร่งใส
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทได้ให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Governance) และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีนโยบายการท ารายการระหว่าง
บุคคล/หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบงัคบัใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทัง้หมด บริษัทจึงไม่มีนโยบาย
สนบัสนนุการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดงักล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของกลุม่ทิสโก้  
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13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ  

13.1 งบการเงนิ 

 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่      
นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่      
นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ 
นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

เงินสด 1,324,808                 1,149,005                 1,101,291                 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 44,647,149               38,067,417               31,162,645               

เงินลงทนุสทุธิ 7,547,143                 7,188,845                 8,332,419                 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสทุธิ 573,925                    442,750                    284,107                    

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ

   เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 271,125,255            245,114,243            259,724,989            

   ดอกเบีย้ค้างรับ 715,653                    520,704                    542,488                    

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 271,840,908            245,634,947            260,267,477            

   หกั: รายได้รอตดับญัชี (19,741,455)             (20,180,240)             (21,465,152)             

   หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (11,447,166)             (7,973,890)                (6,168,270)                

   หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (8,948)                        (9,748)                        -                                  

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 240,643,339            217,471,069            232,634,055            

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 5,274                         7,366                         47,390                       

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุสทุธิ 32,396                       32,157                       32,157                       

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 2,653,195                 2,652,515                 2,633,339                 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 537,696                    567,053                    379,659                    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 743,145                    513,602                    317,686                    

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ 2,342,040                 1,373,757                 1,130,190                 

สินทรัพย์อ่ืน 2,338,299                 1,806,862                 2,238,741                 

รวมสินทรัพย์ 303,388,409         271,272,398         280,293,679         

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่
งบแสดงฐานะการเงนิ
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(หนว่ย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เงินรับฝาก 180,803,844            155,067,524            158,344,190            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 4,017,507                 5,196,603                 10,030,060               

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 431,361                    180,242                    356,335                    

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 29,815                       34,118                       41,898                       

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืม 71,078,619               70,328,919               74,518,919               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 734,853                    576,114                    466,933                    

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 15,633                       2,581                         1,748                         

เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ 2,216,256                 1,510,870                 1,275,029                 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 729,377                    753,021                    896,969                    

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 849,052                    565,781                    312,895                    

หนีส้ินอ่ืน 7,750,327                 5,731,082                 5,854,374                 

รวมหนีสิ้น 268,656,644         239,946,855         252,099,350         

 บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่
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(หนว่ย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นบริุมสิทธิ 33,858 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 339                            339                            339                            

      หุ้นสามญั 800,669,437 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 8,006,694                 8,006,694                 8,006,694                 

8,007,033                 8,007,033                 8,007,033                 

 ทนุที่ออกและช าระแล้ว

      หุ้นบริุมสิทธิ 9,859 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2559: 10,758 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 99                               108                            186                            

      (31 ธันวาคม 2558: 18,558 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)

      หุ้นสามญั 800,645,624 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2559: 800,644,724 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)

      (31 ธันวาคม 2558: 800,636,925 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 8,006,456                 8,006,447                 8,006,369                 

8,006,555                 8,006,555                 8,006,555                 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ -                             -                             -                             

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,018,408                 1,018,408                 1,018,408                 

1,018,408                 1,018,408                 1,018,408                 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 1,653,202                 1,447,136                 1,381,775                 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 801,000                    801,000                    709,500                    

   ยังไมไ่ด้จดัสรร 23,125,364               19,951,807               16,979,196               

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 34,604,529               31,224,906               28,095,434               

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 127,236                    100,637                    98,895                       

รวมส่วนของเจ้าของ 34,731,765               31,325,543               28,194,329               -                             -                             -                             

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 303,388,409         271,272,398         280,293,679         

ณ วันที่

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
 บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

รายได้ดอกเบีย้ 16,469,499            16,011,544            16,887,553            

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (4,814,713)             (5,091,110)             (6,757,696)             

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 11,654,786        10,920,434        10,129,857        

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 6,395,607              5,396,850              5,255,965              

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (250,021)                (230,082)                (198,932)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,145,586          5,166,768          5,057,033          

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ (86,773)                  (9,468)                     96,189                    
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 41,968                    12,594                    128,907                 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 130,420                 131,212                 97,655                    

รายได้เงินปันผลรับ 138,178                 78,973                    92,332                    

คา่ปรับที่เก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 375,524                 364,260                 452,694                 

รายได้คา่ส่งเสริมการขายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 751,879                 273,903                 348,001                 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 125,952                 121,637                 86,258                    

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 19,277,520 17,060,313 16,488,926

คา่ใช้จา่ยส่งเสริมการขายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 774,535 302,924 396,303

รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 18,502,985 16,757,389 16,092,623

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน 5,081,799 4,298,798 3,379,795

คา่ตอบแทนกรรมการ 12,740 12,745 12,680

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ 1,149,814 970,203 928,890

คา่ภาษีอากร 256,526 208,869 212,862

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 1,260,224 1,050,415 992,794

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 7,761,103 6,541,030 5,527,021

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 3,098,265 3,972,366 5,277,415

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 7,643,617 6,243,993 5,288,187

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,526,310              1,220,410              1,032,464              

ก าไรส าหรับปี 6,117,307 5,023,583 4,255,723

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่



 

ส่วนที ่3 หวัข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
 

 13-6 

 

 

 

 

 

  

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 270,399                 59,888                    (334,715)                
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมค้า:
  การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า 755                         27,431                    (20,802)                  
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (55,109)                  (11,978)                  66,943                    
รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษีเงินได้ 216,045                 75,341                    (288,574)                
รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (155,385)                (40,122)                  6,091                      
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ
    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัของการร่วมค้า -                               -                               26                            
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 30,909                    7,995                      (1,188)                     
รายการที่จะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษีเงินได้ (124,476)                (32,127)                  4,929                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 91,569                    43,214                    (283,645)                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 6,208,876          5,066,797          3,972,078          

การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 6,090,008              5,005,894              4,250,119              

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 27,299                    17,689                    5,604                      

6,117,307          5,023,583          4,255,723          

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 6,181,910              5,050,062              3,966,053              
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 26,966                    16,735                    6,025                      

6,208,876          5,066,797          3,972,078          
0 0 0

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 7.61                  6.25                  5.31                  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)



 

ส่วนที ่3 หวัข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
 

 13-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนว่ย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,643,617                   6,243,993                   5,288,187                   

คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 350,638                      252,316                      214,709                      

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 5,064,167                   6,094,764                   7,070,231                   

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (130,420)                     (131,212)                     (97,655)                       

คา่เผ่ือขาดทนุจากมลูคา่ที่ลดลงของเงินลงทนุ (โอนกลบั) (3,671)                         4,420                           (822)                             

คา่เผ่ือขาดทนุจากมลูคา่ที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) 394                              11,128                        1                                   

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (38,157)                       (17,682)                       (131,268)                     

(ก าไร) ขาดทนุที่ยังไมเ่กิดขึน้จริงจากปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ และตราสารอนพุนัธ์เพ่ือค้า 83,376                        (851)                             (80,656)                       

ก าไรจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ (12,997)                       (14,127)                       (1,619)                         

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 3,441                           941                              2,909                           

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -                                    6,218                           78                                

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (239)                             -                                    406                              

ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (81,678)                       (73,175)                       (49,810)                       

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 42,708                        89,986                        95,269                        

รายได้ค้างรับเพ่ิมขึน้ (317,317)                     (19,887)                       (14,654)                       

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 601,873                      413,512                      (279,820)                     

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (11,654,786)               (10,920,434)               (10,129,857)               

รายได้เงินปันผล (138,178)                     (78,973)                       (92,332)                       

เงินสดรับดอกเบีย้ 16,743,707                16,335,057                17,201,200                

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (3,824,667)                 (4,234,443)                 (5,822,706)                 

เงินสดรับเงินปันผล 138,178                      78,973                        92,332                        

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (1,484,013)                 (1,173,584)                 (1,275,371)                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 12,985,976            12,866,940            11,988,752            

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่

 บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



 

ส่วนที ่3 หวัข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
 

 13-8 

 

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (6,579,740)                 (6,904,757)                 6,895,479                   

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 3,718,910                   6,771,626                   13,993,726                

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (968,284)                     (243,566)                     689,068                      

ลกูหนีส้ านกัหกับญัชี 144,621                      103,127                      43,907                        

ทรัพย์สินรอการขาย 2,071,939                   2,376,862                   2,801,136                   

สินทรัพย์อ่ืน (883,412)                     (188,541)                     (847,155)                     

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก 11,114,657                (3,276,666)                 (47,244,657)               

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,179,096)                 (4,833,456)                 (662,375)                     

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 251,119                      (176,093)                     (43,582)                       

เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 705,386                      235,841                      24,962                        

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 8,072,700                   (20,370,000)               (6,567,300)                 

เจ้าหนีส้ านกัหกับญัชี 113,385                      (96,576)                       (756,680)                     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (39,353)                       (20,927)                       (25,959)                       

หนีส้ินอ่ืน (395,852)                     (1,213,333)                 (378,844)                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 29,132,956            (14,969,519)           (20,089,522)           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (7,578,768)                 (7,759,049)                 (17,004,795)               

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 7,447,916                   8,968,790                   23,346,837                

     เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ (203,271)                     (223,346)                     (309,088)                     

     เงินสดจา่ยจากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (116,253)                     (242,740)                     (102,938)                     

     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 13,006                        14,168                        1,619                           

     เงินสดจา่ยซือ้ธุรกิจ (18,394,496)               -                                    -                                    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (18,831,866)           757,823                5,931,635              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว 19,600,000                16,180,000                17,680,000                

เงินสดจา่ยช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว (26,923,000)               -                                    (2,000,000)                 

เงินปันผลจา่ย (2,802,287)                 (1,920,590)                 (1,601,304)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (10,125,287)           14,259,410            14,078,696            

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 175,803                      47,714                        (79,191)                       

เงินสด ณ วันต้นปี 1,149,005                   1,101,291                   1,180,482                   

เงนิสด ณ วันปลายปี 1,324,808              1,149,005              1,101,291              

ณ วันที่

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 77.8 75.1 68.6 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 32.9 29.9 26.4 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.4 16.8 15.7 
อตัราดอกเบีย้รับ (%) 5.7 5.8 5.7 
อตัราดอกเบีย้จา่ย (%) 2.0 2.2 2.6 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ (%) 3.7 3.6 3.1 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 2.0 2.6 4.2 
     
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 4.1 4.0 3.4 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.1 1.8 1.4 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.06 0.06 0.05 
     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 7.7 7.7 8.9 
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืมและเงินฝาก (%) 99.6 99.7 102.2 
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (%) 139.0 145.1 150.5 
อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนีส้ินรวม (%) 67.3 64.6 62.8 
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล (%) N/A 56.0 45.2 
     
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     
อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวม (%) 4.5 3.5 2.6 
อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม (%) 1.4 1.9 3.3 
อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือที่หยดุรับรู้รายได้1 ตอ่สินเช่ือรวม (%) 2.4 2.9 3.1 
อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (%) 196.5 139.8 80.1 
อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับตอ่สินเช่ือรวม (%) 0.3 0.2 0.2 
     
อัตราส่วนอื่นๆ (Other Ratios)     
อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง (ค านวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 20.72 19.59 18.01 
อตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งตอ่หนีส้ินทัว่ไป (ค านวณตามเกณฑ์ กลต.) (%) 58.24 85.73 84.03 
1 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของกลุ่มทิสโก้ในปี 2560 ซึ่งมี           
บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ เทยีบกับปี 2559  

ภาวะตลาดเงนิตลาดทุน 

 ในปี 2560 เศรษฐกิจในประเทศขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับ
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนที่ขยายตวัได้ดี อีกทัง้การใช้จา่ยภาครัฐเร่ิมสง่สญัญาณการฟืน้ตวัในชว่งปลายปี ในขณะที่การใช้
จ่ายภาคครัวเรือนขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากอตัราหนีค้รัวเรือนที่ยงัคงอยู่ในระดับสงู อย่างไรก็ดี ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศใน ปี 
2560 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า มาอยูท่ี่ 871,647 คนั ทัง้นี ้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 0.66 จากราคาน า้มนัที่
ปรับตวัสงูขึน้  

 ธนาคารแหง่ประเทศไทยคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1 วนั) ที่ร้อยละ 1.50 ตลอดปี 2560 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ คงที่ที่ร้อยละ 0.93 ในขณะที่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 
แหง่ ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 6.26 มาอยูท่ี่ร้อยละ 6.20 จากสิน้ปี 2559  

 ภาวะตลาดทนุในปี 2560 ยงัคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ปิดที่ 1,753.71 จดุ เพิ่มขึน้ 210.77 จดุ หรือร้อยละ 13.7 
เม่ือเทียบกบัสิน้ปีก่อนหน้าที่ 1,542.94 จดุ สอดคล้องกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมัน่ของผู้ลงทนุต่อเศรษฐกิจไทย ทัง้นี ้มลูค่าการ
ซือ้ขายเฉลี่ยตอ่วนัลดลงจาก 50,244.97 ล้านบาทในปี 2559 มาเป็น 47,755.37 ล้านบาท 

เหตุการณ์ส าคัญ 

เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ออล -เวย์ส จ ากัด ประจ าปี 2560 มีมติ
อนมุตัิการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งการรับโอนธุรกิจดงักล่าวประสบความส าเร็จ
เป็นที่เรียบร้อยเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 ซึง่ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) รับโอนกิจการธุรกิจลกูค้ารายย่อย ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่
อยูอ่าศยั สินเช่ือสว่นบคุคล สินเช่ือธุรกิจรายยอ่ย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) และเงินฝากรายย่อย รวมทัง้รับโอนสาขาธนาคาร
เพ่ิมอีก 4 สาขา ในขณะที่บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด เป็นผู้ รับโอนธุรกิจบตัรเครดิต ทัง้นี ้การรับโอนกิจการดงักล่าวเป็นไปตามแผนการเติบโตและ
การขยายฐานลกูค้าของกลุม่ทิสโก้ พร้อมทัง้ขยายผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินส าหรับลกูค้ารายยอ่ยอยา่งทัว่ถึงแก่ลกูค้าทกุกลุม่ 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2560 จ านวน 4,417.09 ล้านบาท 
ซึง่สว่นใหญ่มาจากรายได้คา่ธรรมเนียมบริการ แต่เน่ืองจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) และไมมี่การประกอบธุรกิจหลกัอ่ืนใด ดงันัน้ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ จงึเป็นงบการเงินรวม
ของบริษัท ซึง่ประกอบด้วยกลุม่ธุรกิจหลกั 2 กลุม่ คือ กลุม่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุม่ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 ในปี 2560 บริษัทมีผลก าไรสทุธิในสว่นของบริษัทจ านวน 6,090.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,084.11 ล้านบาท (ร้อยละ 21.7) เม่ือเทียบกับปี 
2559 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิ และรายได้ที่มิใชด่อกเบีย้จากธุรกิจหลกั  ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายส ารองหนีส้ญูที่ลดลง
จากปีก่อนหน้า รายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 จากความสามารถในการรักษาอตัราดอกเบีย้ของสินเช่ือรวม และการบริหารจดัการต้นทนุ
ที่มีประสิทธิภาพ รวมกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ดอกเบีย้จากธุรกิจสินเช่ือที่รับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
จากธุรกิจหลกัปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า จากทกุภาคธุรกิจ โดยรายได้คา่ธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตวั
ร้อยละ 10.6 ตามการขยายตวัอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันภัย และการเร่ิมเปิดให้บริการขายกองทนุและผลิตภณัฑ์ประกันแบบ 
Open Architecture อยา่งเต็มรูปแบบ รายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.7 ตามสว่นแบง่ตลาดของบล.ทิสโก้ที่ปรับตวั
ดีขึน้ รายได้ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานของธุรกิจจดัการกองทุนเติบโตร้อยละ 20.7 จากการออกกองทุนที่ตอบรับความต้องการของลกูค้า และการ
ปรับตัวดีขึน้ของภาวะตลาดทุน อีกทัง้ บริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จากการเป็นผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตลอดชว่งปีที่ผ่านมา นอกจากนี ้บริษัทรับรู้รายได้พิเศษจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมที่
ผนัแปรตามผลประกอบการของธุรกิจจดัการกองทนุตามภาวะตลาดทนุที่ปรับตวัดีขึน้อย่างมากระหว่างปี 2560 ในส่วนของการตัง้ส ารองหนีส้ญู
ลดลงร้อยละ 22.0 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ตามคณุภาพสินทรัพย์โดยรวมที่ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า  
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 บริษัทมีก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 7.61 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จาก 6.25 บาทต่อหุ้นในปี 
2559 สว่นอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 18.5 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 16.9 ในปี 2559 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปี 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับปี 2559 และ 2560 

ประเภทของรายได้ 

ปี 2559 ปี 2560 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายได้ดอกเบีย้      
  เงินให้สนิเช่ือ  5,568.41  33.2   6,696.66  36.2  20.3 
  รายการระหว่างธนาคาร  497.29  3.0   584.94  3.2  17.6 
  เงินให้เช่าซือ้และสญัญาเชา่การเงิน  9,749.53  58.2   8,993.74  48.6  (7.8) 
  เงินลงทนุ  196.31  1.2   194.16  1.0  (1.1) 
รวมรายได้ดอกเบ้ีย  16,011.54  95.5   16,469.50  89.0  2.9 

  คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (5,091.11) (30.4) (4,814.71) (26.0) (5.4) 
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  10,920.43  65.2   11,654.79  63.0  6.7 

รายได้คา่ธรรมเนียม      
  รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  5,396.85  32.2   6,395.61  34.6  18.5 
  คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (230.08) (1.4) (250.02) (1.4) 8.7 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  5,166.77  30.8   6,145.59  33.2  18.9 

  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ และธุรกรรม 
  เพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 

3.13  0.0  (44.81) (0.2) (1,531.6) 

  สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  131.21  0.8   130.42  0.7  (0.6) 
  รายได้อ่ืนๆ  838.77  5.0   1,391.53  7.5  65.9 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  17,060.31  101.8   19,277.52  104.2  13.0 

คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ (302.92) (1.8) (774.54) (4.2)  
รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ  16,757.39  100.0   18,502.98  100.0  10.4 

  คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (6,541.03)  (7,761.10)   
  หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่  (3,972.37)   (3,098.27)   

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  6,243.99    7,643.61   22.4 

 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,220.41)  (1,526.31)   

ก าไรส าหรับงวด  5,023.58    6,117.30   21.8 

 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (17.69)  (27.30)   

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท  5,005.89    6,090.00   21.7 

(1) รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

 ในปี 2560 รายได้ดอกเบีย้สทุธิ มีจ านวน 11,654.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 734.36 ล้านบาท (ร้อยละ 6.7) จากปีก่อนหน้า โดยมี
รายได้ดอกเบีย้จ านวน  16,469.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 457.96 ล้านบาท (ร้อยละ 2.9) และมีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ านวน 4,814.71 ล้านบาท ลดลง 
276.40 ล้านบาท (ร้อยละ 5.4)  

 อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 6.9 ปรับตวัดีขึน้จากร้อยละ 6.7 ณ สิน้ปี 2559 จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วน
จากสินเช่ือเชา่ซือ้ไปยงัสินเช่ืออเนกประสงค์ ซึ่งมีอตัราผลตอบแทนในระดบัสงูกว่า ในขณะที่ต้นทนุเงินทนุลดลงจากร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 
2.1 จากต้นทนุเงินฝากที่ปรับลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและการบริหารจดัการต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของเงินให้สินเชื่อ
เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 4.5 ในปี 2559 มาเป็นร้อยละ 4.8 ในขณะที่ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Margin) อยู่ที่ร้อยละ 4.2 เพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 4.0 ในปีก่อนหน้า 
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 ส าหรับรายได้ดอกเบีย้สทุธิหลงัหกัหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ของปี 2560 มีจ านวน 8,556.52 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 1,608.46 ล้านบาท (ร้อยละ 23.1) โดยมีค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่าอยู่ที่จ านวน 3 ,098.27 
ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบั 3,972.37 ล้านบาทในปี 2559  (ร้อยละ 22.0) ตามคณุภาพสินทรัพย์ที่ปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และการควบคมุ
คณุภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ 

ตารางที ่2 :  สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ปี 2559 และ 2560 

  ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

     อตัราผลตอบแทนของเงินให้สนิเช่ือ  (Yield on loans) 6.7 6.9 
     อตัราดอกเบีย้จ่าย (Cost of fund) 2.2 2.1 
    ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Loan spread) 4.5 4.8 

(2) รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทมีรายได้ที่มิใชด่อกเบีย้จากธุรกิจหลกัจ านวน 7,012.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,079.91 ล้านบาท (ร้อยละ 18.2) เม่ือเทียบกับ
ปีก่อนหน้า จากการขยายตวัของทกุภาคธุรกิจ โดยรายได้คา่ธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึน้จ านวน 399.09 ล้านบาท (ร้อยละ 10.6) 
มาอยูท่ี่ 4,178.06 ล้านบาท จากการขยายตวัอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันภยั และการเร่ิมเปิดให้บริการขายกองทนุและผลิตภณัฑ์
ประกนัแบบ Open Architecture อยา่งเต็มรูปแบบ รายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้จ านวน 5.49 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7) มา
อยู่ที่ 830.76 ล้านบาท จากส่วนแบ่งตลาดที่ปรับตัวดีขึน้ รายได้ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานของธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 1 ,279.99 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จ านวน 220.93 ล้านบาท (ร้อยละ 20.9) จากการออกกองทนุที่ตอบรับความต้องการของลกูค้า และการปรับตวัดีขึน้ของภาวะตลาดทนุ 
อีกทัง้ บริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ านวน 164.36 ล้านบาท จากการเป็นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้พิเศษจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ทัง้สิน้จ านวน 138 .18 ล้าน
บาท และรายได้คา่ธรรมเนียมที่ผนัแปรตามผลประกอบการของธุรกิจจดัการกองทนุจ านวน 405.09 ล้านบาท ตามภาวะตลาดทนุที่ปรับตวัดีขึน้
อยา่งมากในปี 2560  

(3) ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

บริษัทมีคา่ใช้จา่ยส ารองหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูรวมจ านวน 3,098.27 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.30 ของยอดสินเชื่อ
เฉลี่ย ลดลงเม่ือเทียบกบั 3,972.37 ล้านบาทในปี 2559 เป็นไปตามคณุภาพสินเชื่อโดยรวมที่ปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

(4) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ในปี 2560 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานมีจ านวน 7,761.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,220.07 ล้านบาท (ร้อยละ 18.7) เม่ือเทียบกับปี
ก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จา่ยที่ผนัแปรตามการเติบโตของรายได้และผลก าไร และคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้เน่ืองมาจากการรับโอนกิจการ 
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทนุในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ รวมยังคงอยู่ใน
ระดบัต ่าที่ร้อยละ 41.9 

(5) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 2560 จ านวน 1,526.31 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีร้อยละ 20.0 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
19.5 ในปี 2559 

14.2 ฐานะการเงนิ  

(1) สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 303,388.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 สาเหตุหลกัมาจาก
การรับโอนสินทรัพย์จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยเงินให้สินเชื่อเติบโตจาก 224 ,934.00 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 มาเป็น 
251,383.80 ล้านบาท (ร้อยละ 11.8) อีกทัง้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึน้จาก 38,067.42 ล้านบาท มาเป็น  44,647.15 ล้าน
บาท (ร้อยละ 17.3) และเงินลงทนุเพ่ิมขึน้จาก 7,188.84 ล้านบาท มาเป็น 7,547.14 ล้านบาท (ร้อยละ 5.0) จากสิน้ปีก่อนหน้า 

 



 

ส่วนที ่3 หวัข้อที่ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  
 

 14-4 

ตารางที่ 3: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน    สดัสว่น  จ านวนเงิน    สดัสว่น  

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
  เงินสด 1,149.00  0.4  1,324.81  0.4  15.3 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 38,067.42  14.0  44,647.15  14.7  17.3 
  เงินลงทนุสทุธิ 7,188.85  2.7  7,547.14  2.5  5.0 
  เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสทุธิ 442.75  0.2  573.93  0.2  29.6 

  สนิเช่ือธุรกิจ 46,509.94  17.1  50,607.52  16.7  8.8 
  สนิเช่ือรายย่อย 160,572.12  59.2  184,184.72  60.7  14.7 
  สนิเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 16,454.07  6.1  15,099.95  5.0  (8.2) 
  สนิเช่ืออ่ืน 1,397.87  0.5  1,491.61  0.5  6.7 
  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและ  
  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้

(7,983.64) (2.9) (11,456.11) (3.8) 43.5 

  สนิทรัพย์อ่ืน 7,474.02  2.8  9,367.70  3.1  25.3 
รวมของบริษัท 271,272.40  100.0  303,388.42  100.0  11.8 

 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลูคา่ 7,547.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 358.29 ล้านบาท (ร้อยละ 5.0) เม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 
2559 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 

 เงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 

เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 251,383.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26,449.80 ล้านบาท (ร้อยละ 11.8) 
จากสิน้ปี 2559 จากการรับโอนธุรกิจสินเช่ือลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทัง้นี ้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อของบริ ษัท แบ่ง
ออกเป็น สินเชื่อรายยอ่ยร้อยละ 73.3 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 20.1 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ 6.0 และสินเชื่ออ่ืนๆ ร้อยละ 0.6 

ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน     สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
  การผลติและการพาณิชย์  10,496.69   4.7   11,019.73  4.4 5.0 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  11,696.34   5.2   14,972.95  6.0 28.0 
  สาธารณปูโภคและการบริการ  23,908.50   10.6   22,696.33  9.0 (5.1) 
  การเกษตรและเหมืองแร่  408.41   0.2   1,918.50  0.8 369.7 
รวมสินเช่ือธุรกิจ   46,509.94   20.7   50,607.51  20.1 8.8 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   16,454.07   7.3   15,099.95  6.0 (8.2) 

  สนิเช่ือเช่าซือ้  138,565.68   61.6   129,719.70  51.6 (6.4) 
  สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั  978.81   0.4   20,757.33  8.3 2,020.7 
  สนิเช่ืออเนกประสงค์  21,027.63   9.3   26,824.54  10.7 27.6 
  สนิเช่ือสว่นบคุคล  -     -     3,930.96  1.6 n.a. 
  สนิเช่ือบตัรเครดติ  -     -     2,952.19  1.2 n.a. 
รวมสินเช่ือรายย่อย  160,572.12   71.4   184,184.72  73.3 14.7 

   สนิเช่ืออ่ืน  1,397.87   0.6   1,491.61  0.6 6.7 
รวมของบริษัท  224,934.00   100.0   251,383.80  100.0 11.8 
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 หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

ในปี 2560 บริษัทมีอตัราส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.32 ลดลงจากร้อยละ 2.54 ในปีก่อนหน้า 
สาเหตุหลกัมาจากคุณภาพสินเช่ือโดยรวมที่ปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ตามการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพตลอดปี อตัราส่วน
หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วยหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อยในอตัราร้อยละ 2.74 หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจ
ในอัตราร้อยละ 0.94 และหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ 1.27 ทัง้นี ้บริษัทมีหนีท่ี้ ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดมีจ านวน 5,829.35 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 119.21 ล้านบาท (ร้อยละ 2.1) เม่ือเทียบกับสิน้ปีก่อนหน้า ตามการเพ่ิมขึน้ของ
สินเช่ือท่ีรับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ซึ่งในจ านวนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดแบ่งเป็นของธนาคารจ านวน 5,300.68 
ล้านบาท และบริษัทย่อยอ่ืนจ านวน 528.67 ล้านบาท  

ตารางที่ 5:   หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ จ านวนเงิน สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

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

  การผลติและการพาณิชย์  1.78   187.21   3.3   2.06   227.38  3.9 21.5 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  0.70   81.57  1.4  0.51   76.05  1.3 (6.8) 
  สาธารณปูโภคและการบริการ  0.52   123.39  2.2  0.66   149.10  2.6 20.8 
  การเกษตรและเหมืองแร่  4.85  19.83 0.3  1.23  23.63 0.4 19.2 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจ 0.89  412.01  7.2 0.94  476.16  8.2 15.6 
หนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของ 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 3.62  

 
 595.16  

 
10.4 

 
 1.27  

  
191.48  

 
3.3 

 
(67.8) 

  สนิเช่ือเช่าซือ้  2.95  4,090.68  71.6  2.56  3,325.24  57.0 (18.7) 
  สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั  9.32   91.24  1.6  4.08   847.30  14.5 828.7 
  สนิเช่ืออเนกประสงค์  1.91  402.07 7.0  3.18  852.68 14.6 112.1 
  สนิเช่ือบคุคล - - -  0.16  6.37 0.1 n.a. 
  สนิเช่ือบตัรเครดติ - - -  0.61  18.07 0.3 n.a. 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อย 2.85  4,583.99  80.3 2.74  5,049.67  86.6 10.2 

  สนิเช่ืออ่ืน  8.51   118.98  2.1  7.51   112.05  1.9 (5.8) 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท  2.54  5,710.14  100.0  2.32  5,829.35  100.0 2.1 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมียอดส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้สิน้จ านวน 
11,456.11 ล้านบาท เป็นไปตามหลกัการระมดัระวงัเพื่อรองรับความผันผวนทางธุรกิจ และการตัง้ส ารองบางส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานบญัชี IFRS 9 เงินส ารองหนีสู้ญต่อหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ สิน้ปี ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 196.5 โดยเป็นส่วนของธนาคาร
จ านวน 10,709.29 ล้านบาท ธนาคารมีส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 4,560.68 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนของ
เงินส ารองของธนาคารตอ่ส ารองตามเกณฑ์ขัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ร้อยละ 234.8  

ตารางที ่6 :   รายละเอียดของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ าแนกตามการจดัชัน้ของลกูหนีข้องธนาคารทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

  

31 ธนัวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จดัชัน้ปกต ิ 2,658 35.5 3,320 31.0 24.9 
จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพเิศษ 2,041 27.3 3,591 33.6 75.9 
จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 827 11.0 889 8.3 7.5 
จดัชัน้สงสยั 416 5.6 423 4.0 1.7 
จดัชัน้สงสยัจะสญู 273 3.6 389 3.6 42.5 
เงินส ารองสว่นเกิน 1,276 17.0 2,088 19.5 63.6 
รวม 7,491 100.0 10,700 100.0 42.8 
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(2) หนีสิ้น 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 268,656.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.0 จากสิน้ปีก่อนหน้า เป็น
ผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินฝากรวม จาก 161,034.44 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 มาเป็น 188,280.76 ล้านบาท (ร้อยละ 16.9) จากการรับโอน
หนีส้ินจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  ซึง่รวมถึงเงินฝากลกูค้ารายยอ่ย อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินลดลงจาก 
5,196.60 ล้านบาท มาเป็น  4,017.51 ล้านบาท (ร้อยละ 22.7) และหุ้นกู้ลดลงจาก 64,362.00 ล้านบาท เป็น 63,601.70 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2) 
ทัง้นี ้สดัสว่นหนีส้ินของบริษัทประกอบด้วย เงินฝากซึง่รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ร้อยละ 70.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 1.5 หุ้นกู้
ร้อยละ 23.7 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 4.7 

ตารางที ่7:   รายละเอียดของหนีส้ินจ าแนกตามประเภท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
เงินฝากรวม 161,034.44  67.1  188,280.76  70.1  16.9 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 5,196.60  2.2  4,017.51  1.5  (22.7) 
หุ้นกู้  64,362.00  26.8  63,601.70  23.7  (1.2) 
อ่ืน ๆ  9,353.81 3.9 12,756.67 4.7 36.4 
รวมของบริษัท 239,946.86 100.0 268,656.64 100.0 12.0 

(3) ส่วนของเจ้าของ 

สว่นของเจ้าของ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 34,731.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,406.22 ล้านบาท (ร้อยละ 10.9) จากปี
ก่อนหน้า จากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานในช่วงปี 2560 ส่งผลให้มลูค่าตามบญัชีของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
เทา่กบั 43.38 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จาก 39.12 บาทตอ่หุ้น ณ สิน้ปี 2559    

(4) สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสด จ านวน 1,324.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.3 จากปี 2559 ประกอบด้วยกระแส
เงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 29,132.96 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินรับฝาก และมีกระแสเงินสดสทุธิ
ที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 18,831.87 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสดจา่ยซือ้ธุรกิจ ขณะที่มีกระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน
จ านวน 10,125.29 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากเงินสดจา่ยช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว 

(5) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างเงินทนุตามงบการเงินรวม ประกอบด้วยหนีส้ินจ านวน  268,656.64 ล้านบาท และส่วน
ของเจ้าของจ านวน 34,731.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 7.7 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้าน
หนีส้ิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.1 ของแหลง่เงินทนุ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีสดัส่วนร้อยละ 1.3 หุ้นกู้ และอ่ืนๆ
ร้อยละ 25.2 ขณะที่ส่วนของผู้ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.4 ตามล าดับ บริษัทมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนหลกั คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจ านวน 
251,383.80 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 ท าให้อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือตอ่เงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 133.5 นอกจากนีย้งัได้น าเงินทนุไปลงทนุในรายการ
ระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน และตราสารประเภทตา่งๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคลอ่ง 

(6) การรับอาวัล การค า้ประกัน และภาระผูกพัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ บริษัทยอ่ยแหง่หนึ่งของบริษัท มีการรับอาวลั การค า้ประกัน และภาระผูกพนัจ านวน 
2,403.19 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.0 จากสิน้ปี 2559 จากการเพิ่มขึน้ของการค า้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 

 

 

                                                                        
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกตขิองธนาคาร 
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14.3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 เงนิให้สินเช่ือ 

เงินให้สินเช่ือของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 251,383.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26,449.79 ล้านบาท (ร้อยละ 
11.8) จากสิน้ปี 2559 จากการรับโอนธุรกิจสินเชื่อลกูค้ารายยอ่ยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทัง้นี ้สดัสว่นเงินให้สินเช่ือของบริษัท แบ่ง
ออกเป็น สินเชื่อรายยอ่ยร้อยละ 73.3 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 20.1 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ 6.0 และสินเชื่ออ่ืนๆ ร้อยละ 0.6 

 สินเช่ือธุรกิจ 

 บริษัทมีสินเช่ือธุรกิจจ านวน 50,607.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,097.56 ล้านบาท (ร้อยละ 8.8) จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการขยายตวัของสินเช่ือในกลุม่อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และกลุม่การเกษตรและเหมืองแร่ นอกจากนี ้เม่ือต้นปี 2560 บริษัทมี
การจัดกลุ่มลูกหนีบ้างส่วนใหม่ โดยจัดกลุ่มลูกหนีส้ินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วน มาเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวน
ประมาณ 2,100 ล้านบาท เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเช่ือ 

 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

บริษัทมีสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ านวน 15,099.95 ล้านบาท ลดลง 1,354.11 ล้านบาท (ร้อยละ 8.2) จาก
สิน้ปีก่อนหน้า สาเหตมุาจากการจดักลุม่ลกูหนีบ้างสว่นไปยงักลุม่สินเช่ือธุรกิจ อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งปี 2560 บริษัทมีการรับโอนสินเชื่อธุรกิจราย
ยอ่ยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ซึง่ ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวน 2,281.36 ล้านบาท 

 สินเช่ือรายย่อย 

 บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 184,184.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 จากสิน้ปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการรับ
โอนธุรกิจสินเช่ือลกูค้ารายยอ่ยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยเป็นการรับโอนธุรกิจใหม่ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั  สินเชื่อส่วน
บคุคล และสินเช่ือบตัรเครดิต ทัง้นี ้สินเช่ือรายยอ่ยของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ร้อยละ 70.4 สินเช่ืออเนกประสงค์ร้อยละ 14.6 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่าศยัร้อยละ 11.3 สินเช่ือสว่นบคุคลร้อยละ 2.1 และสินเช่ือบตัรเครดิตร้อยละ 1.6 
มลูค่าของสินเชื่อเช่าซือ้มีจ านวน 129,719.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกับสิน้ปีก่อนหน้า ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่าง
ระมดัระวงัในสภาวะที่หนีค้รัวเรือนยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 871,647 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.4 เม่ือ
เทียบกับยอดขายรถของปี 2559 ที่ 768,788 คนั ทัง้นี ้อตัราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์
ใหม ่(Penetration Rate) ในปี 2560 ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 7.2 จากร้อยละ 8.0 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

สินเช่ืออเนกประสงค์มีจ านวน 26,824.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,796.91 ล้านบาท (ร้อยละ 27.6) เม่ือเทียบกับปี 2559 จาก
การปลอ่ยสินเช่ือทกุชอ่งทางทัง้สาขาธนาคารและส านกัอ านวยสินเช่ือ โดยเฉพาะการขยายตวัของสินเช่ือส าหรับลกูค้าใหม่ผ่านช่องทาง “สมหวงั 
เงินสัง่ได้” ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 สาขาส านักอ านวยสินเชื่อ “สมหวงั เงินสัง่ได้” มีจ านวนทัง้สิน้ 190 สาขาทัว่ประเทศ นอกจากนี ้การเติบโตของ
สินเชื่ออเนกประสงค์ยงัรวมถึงการรวมสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home-Equity Loan) ซึ่งรับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) อีก
จ านวน 3,105.06 ล้านบาท  

ทัง้นี ้เม่ือการรับโอนกิจการเสร็จสิน้ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัจ านวน 20,757.33 ล้านบาท สินเชื่อส่วน
บคุคล (ซึง่เป็นสินเช่ือที่ไมมี่หลกัประกนั) จ านวน 3,930.96 ล้านบาท และสินเช่ือบตัรเครดิตจ านวน 2,952.19 ล้านบาท  

 สินเช่ืออื่นๆ  

บริษัทมีสินเช่ืออ่ืนๆจ านวน 1,491.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 93.74 ล้านบาท (ร้อยละ 6.7) จากปี 2559 

 เงนิฝาก1 และเงินกู้ยืม 

  เงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 251,882.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 จากปีก่อนหน้า โดยเงินฝากรวมมี
จ านวน 188,280.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27,246.32 ล้านบาท (ร้อยละ 16.9) จากการรับโอนธุรกิจเงินฝากลกูค้ารายย่อย ในขณะที่หุ้นกู้ มีจ านวน 

                                                                        
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสัน้ซึง่เป็นแหลง่เงินทนุปรกติของกลุม่ทิสโก้ 
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63,601.70 ล้านบาท ลดลง 760.30 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2) เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพ
คลอ่งประมาณ 50,020.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 6,683.56 ล้านบาท (ร้อยละ 15.4) จากปีก่อนหน้า ทัง้นี ้สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 
19.9 เม่ือเทียบกบัปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท  

ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสร้างเงินฝาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน       สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  3,690.70  2.3  3,785.00  2.0 2.6 
ออมทรัพย์  51,928.03   32.3   64,544.34  34.3 24.3 
จ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา  14,839.89   9.2   19,860.34  10.5 33.8 
บตัรเงินฝาก  84,608.90   52.5   92,614.16  49.2 9.5 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้  5,966.92   3.7   7,476.92  4.0 25.3 
เงนิฝากรวม  161,034.44   100.0   188,280.76  100.0 16.9 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ในปี 2560 บล.ทิสโก้มีรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.7 มาอยู่ที่ 830.76 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี
ก่อนหน้า โดยมีมลูค่าการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนัผ่าน บล. ทิสโก้ เท่ากับ 2,226.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 2,152.29 
ล้านบาท เป็นผลมาจากสว่นแบง่ตลาดของบล.ทิสโก้ที่เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 2.4 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.6 โดยมีส่วนแบ่งตลาดของลกูค้าสถาบนัในประเทศ 
(ไมร่วมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6.1 เป็นร้อยละ 6.4 และสว่นแบง่ตลาดของลกูค้ารายยอ่ยเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 1.9 
ในขณะที่สว่นแบง่ตลาดของลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศลดลงจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.3 ทัง้นี ้สดัส่วนมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบล.ทิสโก้ 
ประกอบด้วยลกูค้าสถาบนัในประเทศร้อยละ 31.5 ลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศร้อยละ 30.5 และลกูค้ารายยอ่ยในประเทศร้อยละ 38.0 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 240,242.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.4 เม่ือ
เทียบกบัสิน้ปี 2559 จากการขยายตวัของทกุภาคธุรกิจและการปรับตวัดีขึน้ของภาวะตลาดทนุ สง่ผลให้ บลจ.ทิสโก้มีรายได้คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน
ของธุรกิจจัดการกองทนุเติบโตร้อยละ 20.9 มาอยู่ที่ 1,279.99 ล้านบาท ประกอบกับการรับรู้ค่าธรรมเนียมที่ผันแปรตามผลประกอบการของ
ธุรกิจจดัการกองทนุ จ านวน 405.91 ล้านบาท สง่ผลให้รายได้คา่ธรรมเนียมรวมของธุรกิจจดัการกองทนุมีจ านวน 1,685.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 47.5 เม่ือเทียบกับปี 2559 โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการออกกองทุนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่าง
ตอ่เน่ือง ประกอบกบัการปรับตวัดีขึน้ของภาวะตลาดทนุ 

ทัง้นี ้มลูค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทนุส ารองเลีย้งชีพร้อยละ 62. 9 กองทนุส่วน
บคุคลร้อยละ 17.4 และกองทนุรวมร้อยละ 19.7 และมีสว่นแบง่ตลาด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นอนัดบัที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยแบ่งเป็น
กองทนุส ารองเลีย้งชีพซึง่มีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 14.0 กองทนุส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 5.0 
และกองทนุรวมมีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบัที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 0.9 

ตารางที ่9: มลูคา่ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทิสโก้ จ าแนกตามประเภทกองทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 131,073.24 67.9 151,053.42 62.9 15.2 
กองทนุสว่นบคุคล 26,732.95 13.8 41,855.28 17.4 56.6 
กองทนุรวม 35,356.24 18.3 47,334.10 19.7 33.9 

รวม 193,162.42 100.0 240,242.80 100.0 24.4 
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14.4 เงนิกองทุน 

  เงินกองทนุของกลุม่ทิสโก้ตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุภายในเพ่ือรองรับความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนทัง้สิน้ 
36,170.20 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทนุขัน้ต ่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจ านวน 11,526.57 ล้านบาทที่ประเมินจากแบบจ าลองความ
เสี่ยงภายใน ซึง่แสดงให้เห็นระดบัเงินกองทนุสว่นเกินที่มีอยูส่งูถึง 24,643.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 68.1 ของเงินกองทนุรวม 

  ความต้องการใช้เงินทนุโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้รองรับความ
เสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึน้ 1,657.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.8 เป็น 8,937.88 ล้านบาทโดยสินเช่ือรวมของกลุ่มทิสโก้ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 ในช่วง
ปีที่ผ่านมา ซึง่สว่นใหญ่มากจากการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของกลุม่ทิสโก้อยูท่ี่ร้อยละ 2.3 ซึง่ลดลงจากร้อยละ 2.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคณุภาพสินเชื่อที่ปรับตวัดีขึน้โดยเฉพาะสินเชื่อ
เชา่ซือ้และสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  ในขณะที่เงินกองทนุที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจากสิน้ปี 2559 ที่ 204.62 ล้านบาทเป็น 127.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจาก
การลดลงของความเสี่ยงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และการปรับตัวเพิ่มขึน้ของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา ในขณะเ ดียวกัน ความ
แตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ินโดยรวม (Duration Gap) ปรับลงมาอยู่ที่ 0.69 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดย
ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ (Duration) ทางด้านสินทรัพย์ปรับลงมาจาก 1.48 ปีมาอยูท่ี่ 1.32 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ
การปรับอตัราดอกเบีย้ (Duration) ทางด้านหนีส้ินปรับลดลงจาก 0.70 ปี เป็น 0.63 ปี  

ตารางที่ 10:   ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ิน และผลกระทบ 

 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ
อตัราดอกเบีย้ (ปี) 

การเปล่ียนแปลงของรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ใน 
1 ปีตอ่การปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ร้อยละ 1         

(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
สนิทรัพย์ 1.48 1.32 1,123.32  1,453.75  
หนีส้นิ* 0.70 0.63 (1,066.34) (1,154.74) 
ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 0.78 0.69 56.98  299.01 

           * ไมร่วมบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจ า 

  เม่ือพิจารณาในเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทนุตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ และบล. ทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามล าดบั ธนาคารได้ด ารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การ
ด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดยประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 20.72 โดยยังคงสูงกว่าอัตรา
เงินกองทนุขัน้ต ่าร้อยละ 9.75 ที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย  ในขณะที่ประมาณการเงินกองทนุชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ
ธนาคารอยูท่ี่ร้อยละ 15.98 และร้อยละ 4.74 ตามล าดบั โดยอตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ดงักล่าวยงัคงสงูกว่าอตัราขัน้ต ่าร้อยละ 7.25 
ส าหรับ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิตอ่หนีส้ินทัว่ไป (NCR) อยูท่ี่ร้อยละ 58.24  ซึง่ยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 

ตารางที ่11:   อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

 31 ธนัวาคม 2559/1 
 (ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2560/1 
(ร้อยละ) 

   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง 14.73 15.98 
   เงินกองทนุทัง้หมดตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง 19.59 20.72 

                                                         1 ค านวณตามเกณฑ์ Basel IRB 
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14.5  อันดับความน่าเชื่อถือ  

    บริษัทได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรทติง้ จ ากัด ทัง้นี ้ณ วนัที่ 11 เมษายน 2560 บริษัท ทริส เรทติง้ จ ากัดได้
ประกาศยืนยนัคงอนัดบัเครดิต A- ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่”’ อนัดบัเครดิตดงักล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร ความเชื่อมัน่ใน
คณุภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทนุที่แข็งแกร่งของบริษัท ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ มีดงันี ้

ผลอนัดบัเครดติ 
(Unsolicited Rating) 

วนัท่ีประกาศผลอนัดบัเครดติ 
11 เมษายน 2560 

อนัดบัเครดติ A-  
แนวโน้มอนัดบัเครดติ คงที ่

14.  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking)  

ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทประกอบด้วยปัจจัยหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ทิศทางอตัราดอกเบีย้ และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้ 

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 มีแนวโน้มการเติบโตในระดับปานกลางท่ามกลาง โดยมีการเติบโตของภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้น
ตวัอยา่งตอ่เน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ตวัและภาคการทอ่งเที่ยวที่ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้การเร่งใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐและ
นโยบายการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเป็นปัจจยัหลกัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคญัและมีความชดัเจนมากขึน้ ขณะที่แนวโน้มการลงทุน
ภาคเอกชนคาดว่าจะปรับตวัดีขึน้ตามโครงการลงทนุของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคยงัได้รับแรงกดดนัจากปัญหาหนีส้ินภาค
ครัวเรือนที่อยูใ่นระดบัสงู ในขณะที่ความต้องการสินเช่ือยงัคงเพ่ิมขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรับทิศทางอตัราดอกเบีย้ในประเทศ บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษา
ระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 1.50 และมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้หากอตัราเงิน เฟ้อทัว่ไปขยายตัว
มากกวา่การคาดการณ์ ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึง่เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการขยายตวัของธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ของบริษัท คาดว่า
จะขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองจากปี 2560 โดยมีการฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ผู้บริโภคเป็นปัจจยัที่ท้าทาย นอกเหนือจากนีท้ิศทางตลาดทนุยงัคงปรับตวัดี
ขึน้จากปีก่อน จากปัจจยัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศและก าไรของบริษัทจดทะเบียนที่คาดวา่จะเติบโตเพ่ิมขึน้ 

ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมัดระวัง 
มุ่งเน้นท าธุรกิจ ภายใต้การก ากับดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนในระยะยาว 





 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 

 B-1  

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

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

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมิน
ระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

ในการนี  ้ เพื ่อเ ป็นหล ักฐานว่า เอกสารทัง้หมดเป็นเ อกสารช ุดเดียวกันกับที ่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ หรือ นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
นางอรนชุ  อภิศกัดิ์ศิริกลุ 

 
 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 
 

- อรนชุ  อภิศกัด์ิศิริกลุ - 

 
 
นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 

 
 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 

 
 

- สทุศัน์ เรืองมานะมงคล - 

   
ผู้ รับมอบอ านาจ   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 

 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

- ไพรชั ศรีวิไลฤทธ์ิ - 

 
 
นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ 

 
 

หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ 

 
 

- กนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ - 

 
 





เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายปลิว มังกรกนก 69 Master of Business Administration (Finance) สามญั       2,221,010 - กลุ่มทิสโก้

     ประธานคณะกรรมการ    University of California at Los Angeles, USA                 (ร้อยละ 0.28) 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

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

   Stanford University, USA 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ) 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

     4 กนัยายน 2551    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 5 -

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    สถาบนัวิทยาการพลงังาน บริษัทจดทะเบียนอืน่

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  รุ่น 10 2559-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (โรงกลัน่น า้มนั)

 - หลกัสตูร Audit Committee Program 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การอบรมภายใน 2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development (สนามกอล์ฟ)

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

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption (ทีป่รึกษาทางด้านวิศวกรรม)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

(ทีป่รึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม)

หนว่ยงานอืน่

2558-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

2550-2558 รองประธานกรรมการ

2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธรุกิจแหง่ประเทศไทย

2556-2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ส านกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

A1-1



เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นายฮอน คิท ชิง 40 Bachelor of Science (Economics) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

    (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)     Massachusetts Institute of Technology, USA บุริมสิทธิ               - 2553-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     รองประธานคณะกรรมการ 2551-ปัจจบุนั กรรมการ (การลงทนุ)

     กรรมการสรรหา 2551-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

     และพิจารณาคา่ตอบแทน 2553-2557 รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ธนาคารพาณิชย์)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: -

     4 กนัยายน 2551 บริษัทจดทะเบียนอืน่

-

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

     20 เมษายน 2560 2558-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร Cottonwood Management, LLC.

(อสงัหาริมทรัพย์)

2555-ปัจจบุนั Managing Director Capcelona Advisors, LLC.

(ทีป่รึกษา)

2551-ปัจจบุนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation

(การลงทนุ)

หนว่ยงานอืน่

-

3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 59 ปรัชญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาบริหารธรุกิจ สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ    มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน บุริมสิทธิ               - 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 2551-ปัจจบุนั กรรมการ (การลงทนุ)

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) นิติศาสตรบณัฑิต 2553-2559 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้

บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน) 2556-2557 รักษาการหวัหน้าพฒันาธรุกิจและกลยทุธ์

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     4 กนัยายน 2551  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 2548-ปัจจบุนั กรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

   ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที ่5 2557-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    สถาบนัพระปกเกล้าแพทยสภา 2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ (หลกัทรัพย์)

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 8 2557-เม.ย.2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

   สถาบนัวิทยาการพลงังาน กรรมการตรวจสอบ (หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

 - หลกัสตูรภมิูพลงัแผ่นดิน ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 2 2554-เม.ย.2560 กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (บริการงานด้านฝึกอบรม)

 - หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู "ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม" (นมธ.) รุ่น 2
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 - การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นที ่4 -

   สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร บริษัทจดทะเบียนอืน่

 - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส. รุ่นที ่2)  -

   สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 5) -

   สถาบนัวิทยาลยัการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย หนว่ยงานอืน่

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 12 2560-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สภาธรุกิจตลาดทนุไทย (FETCO)

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2560-ปัจจบุนั กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

 - หลกัสตูร Director Certification Program ในการตอ่ต้านทจุริต

 - หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 2 2560-ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2558-2560 กรรมการ

- Correspondent Banking Seminar 2558-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทนุพฒันาเงินทนุแหง่สหประชาชาติ (UNCDF)

   DB (Asia Pacific) Training Center Pte Ltd. 2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล

การอบรมภายใน 2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 63 Doctor of Philosophy (Accounting) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บญัชีมหาบณัฑิต 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

บญัชีบณัฑิต 2554-2556 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

     4 กนัยายน 2551  - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

   รุ่นที ่6/2017 บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program -

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control บริษัทจดทะเบียนอืน่

   and Risk Management 2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน)

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Audit Committee Program บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2559-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Director Accrediation Program (การให้สินเช่ือเพ่ือธรุกิจตอ่หลกัทรัพย์)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หนว่ยงานอืน่

 - Certification in International Financial Reporting 2559-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแหง่ประเทศไทย

   Standard (IFRS) 2557-ปัจจบุนั กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2555-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

   (ICAEW)   2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2535-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2552-2558 คณะท างานเพ่ือติดตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและบรรษัทภิบาล ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

การอบรมภายใน 2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2540–2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2555-2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทนุ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย

5. ศ. ดร. ปราณี ทนิกร 68 Doctor of Philosophy (Economics) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ Master of Arts (Economics) บุริมสิทธิ               - เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการสรรหา    University of Pennsylvania, USA 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

     และพิจารณาคา่ตอบแทน Bachelor of Arts (Economics) 2551-เม.ย.2556 กรรมการตรวจสอบ

   Swarthmore College, USA 2552-2556 กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ วิธีปฏิบตัิส าหรับบอร์ดในการก ากบัดแูล กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

     30 ธนัวาคม 2551 การป้องกนัและรับมือภยัไซเบอร์ บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  -

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:  - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance บริษัทจดทะเบียนอืน่

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan -
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program -

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program หนว่ยงานอืน่

 - หลกัสตูร Director Certification Program ก.พ.2561-ปัจจบุนั ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส านกังานราชบณัฑิตยสภา

 - หลกัสตูร  Monitoring Fraud Risk Management ส านกัธรรมศาสตร์และการเมือง

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and มิ.ย. 2560-ปัจจบุนั กรรมการจดัท าพจนานกุรมศพัท์เศรษฐศาสตร์

   Risk Management 2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกริก

 - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 2551-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI)

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 2548-ปัจจบุนั กรรมการสภา

 - หลกัสตูร Audit Committee Program 2557-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program ก.ย.2555-ส.ค.2559 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2522-2556 อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมภายใน

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย 63 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธรุกิจ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

     ประธานคณะกรรมการ ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีขัน้สงู 2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ (การลงทนุ)

     ก ากบัดแูลกิจการ บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎ)ี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:     "The Sustainability Imperative" บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

     16 มิถนุายน 2553    Singapore Institute of Directors (SID) -

 - IOD (UK) Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World" บริษัทจดทะเบียนอืน่

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    The Institute of Directors (UK) 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance กรรมการตรวจสอบ (โทรคมนาคม)

 - หลกัสตูร Director Certification Program Update ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (รุ่นที ่1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กิจการสื่อสารมวลชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู กรรมการสรรหา

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลกัสตูรผู้บริหาร 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน)

   มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการตรวจสอบ (อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์)

การอบรมภายใน 2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development (พฒันาอสงัหาริมทรัพย์)

   สถาบนัไทยพฒัน์ หนว่ยงานอืน่

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption ก.พ.2560-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาส าหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ก.พ.2560-ปัจจบุนั อนกุรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ

 - Opportunities in Financial Services as a result of 2553-2560 คณะกรรมการวินยักรรมการและผู้บริหารของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์

   Digital disruption and changing customer behaviours 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหารกองทนุผู้สงูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และอนกุรรมการศนูย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

พฒันาการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2556-ปัจจบุนั ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั

2553-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554-2557 คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี

2553-ปัจจบุนั ผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง

2550-ปัจจบุนั ทีป่รึกษากิติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี ่เภตรา จ ากดั

(พฒันาอสงัหาริมทรัพย์)

2554-2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์

2554-2559 ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย

2553-2556 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงกลาโหม ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 68 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ (Banking & Finance) บุริมสิทธิ               - เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     กรรมการก ากบัดแูลกิจการ    North Texas State University, USA 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

บญัชีบณัฑิต 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

     4  กนัยายน 2551  - Breakfast Talk 3/2017 "Corporate Disclosures: 2556-เม.ย.2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

   What are investors looking for beyond financial measures?" 2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:  - หลกัสตูร Director Certification Program Update 2551-เม.ย.2557 กรรมการอิสระ

    20 เมษายน 2560  - หลกัสตูร Risk Management Committee Program บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program -

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program บริษัทจดทะเบียนอืน่

 - หลกัสตูร Director Certification Program เม.ย. 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Director  Accreditation Program 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู เม.ย.2560-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (ผลิตและจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้เพ่ือการอตุสาหกรรม)

 - ประกาศนียบตัร Executive Program in International  Management 2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ

   Stanford-National University of Singapore บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Building, Leading & 2558-พ.ค.2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากดั

   Sustaining Innovation Organization Management กรรมการอิสระ (พลงังานชีวมวล)

   Sloan School of Management,                                                                 หนว่ยงานอืน่

   Massachusetts Institute of Technology, USA 2557-ปัจจบุนั อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

การอบรมภายใน 2553-2557 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ โครงการปริญญาบริหารธรุกิจ หลกัสตูรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited
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วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 61 Doctor of Philosophy (Economics) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ    University of Wisconsin- Madison, USA บุริมสิทธิ                - พ.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     กรรมการก ากบัดแูลกิจการ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ (การลงทนุ)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) 2560-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ทสิโก้

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม.ย.2557-2560 กรรมการตรวจสอบ

     8 พฤษภาคม 2556  - หลกัสตูร Audit Committee Forum 2017 "The Audit กรรมการอิสระ

   Committee's Role in Compliance เม.ย.2557-2560 กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    and Ethical Culture Oversight" กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 - หลกัสตูร Director Certification Program Update -

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program บริษัทจดทะเบียนอืน่

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ถ่านหนิและพลงังาน)

 - หลกัสตูร Auditor Committee Forum 2016 บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ร่วมกบั หนว่ยงานอืน่

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2559-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2559-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2559-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยั ส านกัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

การอบรมภายใน 2557-2559 บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2555-2559 คณะอนกุรรมการศนูย์นิติเศรษฐศาสตร์

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2559 คณะอนกุรรมการวิจยั

 - Opportunities in Financial Services as a result of 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวิทยาลยัมหดิล

   Digital disruption and changing customer behaviours 2554-ปัจจบุนั ศาตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขัน้สงู (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited 2557-2560 ประธานมลูนิธิ มลูนิธิสถาบนัสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

2555-2558 ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียม ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และ

และคา่บริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

2554-2558 ประธานคณะอนกุรรมการด้านการก ากบัตรวจสอบสถาบนัการเงินและ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

2553-2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

2554-2557 ทีป่รึกษาคณะอนกุรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลงัและงบประมาณ วฒิุสภา

2552-2556 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

9. นายสถิตย์ อ๋องมณี 71 Master of Business Administration (Finance) สามญั            100,035   - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ    Fairleigh Dickinson University, USA                 (ร้อยละ 0.01) พ.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต บุริมสิทธิ               - 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

     กรรมการสรรหา    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มิ.ย.2558-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

     และพิจารณาคา่ตอบแทน  - Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO 2557-เม.ย.2560 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

 Succession Planning" 2557-2559 กรรมการ

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ส.ค.2556–2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

     30 เมษายน 2557 การอบรมภายใน พ.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนัไทยพฒัน์ 2557-2559 กรรมการ

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:  - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2557-2559 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

     20 เมษายน 2560    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2554-2556 ประธานคณะกรรมการ (หลกัทรัพย์)

 - Opportunities in Financial Services as a result of 2554-2556 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

   Digital disruption and changing customer behaviours กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

-

บริษัทจดทะเบียนอืน่

-

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

หนว่ยงานอืน่

-
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

10. นายทาคาชิ คุโรเมะ 48 Bachelor of Economics สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ    The University of Tokyo, Japan บุริมสิทธิ               - ก.ค.2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     กรรมการบริหาร  - หลกัสตูร Director Certification Program กรรมการบริหาร (การลงทนุ)

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ก.ค.2559-ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

     12 กรกฎาคม 2559 -

บริษัทจดทะเบียนอืน่

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: -

     20 เมษายน 2560 บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มิ.ย.2559-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั

(ทีป่รึกษา)

เม.ย.2557-พ.ค.2559 Deputy General Manager of International Corporate Advisory Div Mizuho Bank Limited

(Current: Global StrategicAdvisory Dep.) (ธนาคารพาณิชย์)

พ.ค.2552-มี.ค.2557 SVP of International Corporate & Institutional Banking Div

หนว่ยงานอืน่

-

11. นายชือ-เหา ซุน 40 Master of Science (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

      (โฮเวิร์ด ซุน)    Bentley University, USA บุริมสิทธิ               - 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       กรรมการ Master of Business Administration 2554-ปัจจบุนั กรรมการ (การลงทนุ)

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

       (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) Bachelor of Arts (Economics) 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Taipei University, Taiwan บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: -

       29 มิถนุายน 2554 บริษัทจดทะเบียนอืน่

-

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

       20 เมษายน 2560 2556-ปัจจบุนั Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation

2555-2556 Assistant Vice President (การลงทนุ)

หนว่ยงานอืน่

-
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

12. นายสุทศัน์ เรืองมานะมงคล 56 Master of Science (Finance) สามญั        3,644,000 - กลุ่มทิสโก้

       กรรมการ    University of Wisconsin-Madison, USA                 (ร้อยละ 0.46) ม.ค.2560-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       กรรมการบริหาร Master of Business Administration (Finance) บุริมสิทธิ               - 2558-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ (การลงทนุ)

       ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้    Western Illinois University, USA 2552-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร

       กรรมการอ านวยการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2551-ปัจจบุนั กรรมการ

       (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553-2557 กรรมการผู้จดัการใหญ่

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2552-ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

       4 กนัยายน 2551 การอบรมภายใน 2552-2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development เม.ย.2560-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    สถาบนัไทยพฒัน์ กรรมการ (หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

       20 เมษายน 2560  - Role of Financial Sector in Fighting Corruption บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย -

 - Opportunities in Financial Services as a result of บริษัทจดทะเบียนอืน่

   Digital disruption and changing customer behaviours -

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั

(อปุโภคบริโภค)

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

(ผลิตสายไฟและสายเคเบิล้)

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากดั

(จดัจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เคร่ืองมือสื่อสาร)

หนว่ยงานอืน่

2552-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล

2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

13. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 67 Master of Business Administration (Marketing) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท    University of Wisconsin-Madison, USA บุริมสิทธิ               - มิ.ย.2556-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บญัชีบณัฑิต (ทฤษฎีบญัชี) 2551-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - หลกัสตูร Director Certification Program อืน่ๆ

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 2555-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ครัวเจริญ จ ากดั

 - หลกัสตูร Effective Audit Committees and Best (อาหารและเคร่ืองดื่ม)

   Practices Program 2553-ปัจจบุนั อปุนายก สมาคมสตรีนกัธรุกิจและวิชาชีพแหง่ประเทศไทย-อดุรธานี

 - หลกัสตูร Audit Committee Program 2553-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา คณะกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคม

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control 2547-ปัจจบุนั รองประธาน ศนูย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

    and Risk Management 2529-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอดุร จ ากดั

 - หลกัสตูร Role of Compensation Committee (โรงแรม)

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

14. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 50 Master of Business Administration (International Business) สามญั             66,177 - กลุ่มทิสโก้

       กรรมการผู้จดัการใหญ่    University of Hawaii at Manoa, USA                 (ร้อยละ 0.00) ม.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) บุริมสิทธิ               - 2553-2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม.ย.2560-ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - Japan-focused Management Program กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Japan-America Institute of Management Science, USA ม.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่

 - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) 2553-2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย

    สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 2558-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากดั 

 - หลกัสตูร Director Certification Program กรรมการ (ลีสซ่ิง)

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 2553-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2560 กรรมการ (เชา่ซือ้)

 - หลกัสตูร Financial Executive Development Program 2552-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลิสซ่ิง จ ากดั

    สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย กรรมการ (ลีสซ่ิง)

การอบรมภายใน อืน่ๆ

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2549-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอกซา่ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

   สถาบนัไทยพฒัน์ (ประกนัภยั)

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

15. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม 53 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2555-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market อืน่ๆ (หลกัทรัพย์)

   Intermediaries (2016) -

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

16. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล 56 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  79     - กลุ่มทิสโก้

        รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารธรุกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี)                 (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (การลงทนุ)

 - Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

   สมาคมสถาบนัการศกึษาธนาคารและการเงินไทย ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธรุกิจธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

 - หลกัสตูรพฒันาทกัษะการบริหาร 2556-2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร

   Crestcom Bullet Proof Manager 2553-2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย

 - หลกัสตูร Director Certification Program มี.ค.2560-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ลีสซ่ิง)

2553-2556 กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

(เชา่ซือ้)

อืน่ๆ

 -

17. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 50 Master of Business Administration (Finance) สามญั           195,800 - กลุ่มทิสโก้

       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่    University of Wisconsin-Milwaukee, USA                 (ร้อยละ 0.02) ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีและบริการธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) บุริมสิทธิ               - ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีและบริการธนาคาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Director Certification Program ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายสินเช่ือรายยอ่ย (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ม.ค.2553-ม.ค.2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธรุกิจธนบดีธนกิจ

และบริการธนาคาร

อืน่ๆ

2542-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั

(ขนสง่)
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

18. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 50 Master of Business Administration (Finance) สามญั           286,000 - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส Bachelor of Arts (Computer Science)                 (ร้อยละ 0.04) 2553-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

   Indiana University at Bloomington, USA บุริมสิทธิ               - (การลงทนุ)

Bachelor of Arts (Computer Science) 2549-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

   University of California at Santa Cruz, USA 2548-ปัจจบุนั กรรมการ (หลกัทรัพย์)

Chartered Financial Analyst 2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั

   CFA Institute, USA (ธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภททีป่รึกษา)

 - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่5 อืน่ๆ

   สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สมาพนัธ์นกัวิเคราะห์การลงทนุแหง่เอเชีย

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 3 2552-ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ

   สถาบนัวิทยาการพลงังาน 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 2553-2557 ประธานกรรมการ สภาธรุกิจตลาดทนุไทย

   สถาบนัวิทยาการการค้า 2553-2557 กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2551-2557 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2552-ก.ย.2556 กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 2552-พ.ค.2556 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

    Market Intermediaries (2016)

 - หลกัสตูร Director Certification Program

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program

 - หลกัสตูร Audit Committee Program

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

19. นายชาตรี จันทรงาม 47 Master of Finance (Distinction) สามญั             30,000 - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส    Imperial College, London, UK                 (ร้อยละ 0.00) 2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       สายควบคมุการเงินและบริหาร Master of Business Administration (International Business) บุริมสิทธิ               - สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง (การลงทนุ)

       ความเสี่ยง    Schiller International University, UK 2553-2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าการลงทนุ

Certified Financial Analyst 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากดั 

   CFA Institute, USA (ลีสซ่ิง)

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

    Market Intermediaries (2016) (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ)

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั 

(บริการงานด้านฝึกอบรม)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

(เชา่ซือ้)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั 

(ลีสซ่ิง)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

(หลกัทรัพย์)

2550-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

(หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

2554-2560 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

(ประกนัภยั)

อืน่ๆ

-

20. นางยุถิกา สนธยานาวิน 59 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  576 - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สถิติศาสตรบณัฑิต                 (ร้อยละ 0.00) มี.ค.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       สายเทคโนโลยีสารสนเทศ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ               - 2553-ก.พ.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (การลงทนุ)

 - หลกัสตูร Director Certification Program ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2547-2557 กรรมการผู้จดัการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อืน่ๆ

-

21. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 51 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  - - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) บุริมสิทธิ               - มี.ค.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด

(การลงทนุ)

ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2558–ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส - สินเช่ือรายยอ่ย –  บริหารผลิตภณัฑ์และการตลาด (ธนาคารพาณิชย์)

2552–2558 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายยอ่ยและหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

22. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 51 Master of Business Administration สามญั                  - - กลุ่มทิสโก้

        ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    The University of Mississippi, USA         บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิทยาศาสตรบณัฑิต (วสัดศุาสตร์) (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - Financial Executive Development Program (FINEX) (ธนาคารพาณิชย์)

    สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 2556-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส สินเช่ือรายยอ่ย – บริหารกิจการสาขา

    ก.ค.2556-2558 ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริการขายทางสาขา

2552-2556 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายยอ่ย และหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

2559–ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั

(บริการบตัรเครดิต)

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

(เชา่ซือ้)

อืน่ๆ

 -

23. นายเดชพินันท์ สุทศันทรวง 47 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    Eastern Michigan University, USA บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ปฏิบตัิการสินเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2553-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – ปฏิบตัิการสินเช่ือรายยอ่ย (ธนาคารพาณิชย์)

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั

(บริการบตัรเครดิต)

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั 

(ลีสซ่ิง)

อืน่ๆ

-

24. นายพิชา รัตนธรรม 45 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  - - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่   California State University at San Diego, USA บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (สถิต)ิ (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ธรุกิจธนบดี ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

- Financial Executive Development Program 2556-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส - ธรุกิจธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธรุกิจธนบดีธนกิจ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

25. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 53 พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาบริหารธรุกิจ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       เลขานกุารบริษัท    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.ย.2556-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท (การลงทนุ)

       ส านกัก ากบัดแูลกิจการ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556-2559 หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลกิจการ

Certified Internal Auditor (CIA) 2556-2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) 2547-2556 หวัหน้าตรวจสอบภายใน

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (ประกนัภยั)

Certified Fraud Examiner (CFE) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 - หลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั 

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital (เชา่ซือ้)

   Market Intermediaries (2016) อ่ืนๆ

 - หลกัสตูร Company Secretary Program 2554-ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

 - หลกัสตูร Company Reporting Program 2553-ปัจจบุนั กรรมการพฒันาการตรวจสอบภายในภาคราชการ กรมบญัชีกลาง 

 - หลกัสตูร Board Reporting Program 2553-ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง กรุงเทพมหานคร

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร Audit Committee Program

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function

 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - หลกัสตูร GRI Certified Training on G4 Reporting

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - ประกาศนียบตัรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนั

   และปราบปรามการทจุริตระดบัสงู

   ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

26. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ 40 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าบริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

Bachelor of Commerce (Finance & Economics) 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ (การลงทนุ)

   University of Wollongong, Australia ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั

(บริการบตัรเครดิต)

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

27. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์ 36 Master of Arts in Economics สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

      หวัหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธรุกิจ    New York University, USA บุริมสิทธิ               - พ.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธรุกิจ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2553-2557 หวัหน้าวิจยัความเสี่ยง (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

Financial Risk Manager (FRM) -

   Global Association of Risk Professionals, USA

28. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 53 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั            16,356 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าบญัชี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                 (ร้อยละ 0.00) 2552-ปัจจบุนั หวัหน้าบญัชี บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บญัชีบณัฑิต (ทฤษฎีบญัชี) บุริมสิทธิ               - (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

29. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ 40 Master of Management (Operation Research) สามญั            13,200 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ    Case Western Reserve University, USA                 (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

Master of International Economics and Finance บุริมสิทธิ               - 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยง (การลงทนุ)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ประกนัภยั)

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั 

(ลีสซ่ิง)

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากดั 

(ลีสซ่ิง)

อืน่ๆ

-

30. นางสาววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน์ 53 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) สามญั          138,079 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าควบคมุสินเช่ือ    Middle Tennessee  State University                 (ร้อยละ 0.02) ต.ค.2558-ปัจจบุนั หวัหน้าควบคมุสินเช่ือ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต บุริมสิทธิ               - 2556-2558 รองหวัหน้าควบคมุสินเช่ือ (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

31. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ 42 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสินเช่ือ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ               - ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสินเช่ือ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2554-2556 หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

 -
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

32. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ 44 เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผน สามญั                  - - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน ทีอ่ยูอ่าศยัและอสงัหาริมทรัพย์ บุริมสิทธิ               - ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (การลงทนุ)

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน 2554-2556 หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนกัพฒันาธรุกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

  อสงัหาริมทรัพย์ อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -

33. นางดุลยรัตน์ ทวีผล 60 บญัชีบณัฑิต (บญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบั    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 2553-มิ.ย.2556 ผู้ชว่ยหวัหน้าสายส านกัองค์กร (การลงทนุ)

   Market Intermediaries รุ่นที ่15/2559 ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

(หลกัทรัพย์)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

(หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

อืน่ๆ

-

34. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ 48 บญัชีมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจธนาคาร    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ               - 2560-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บญัชีบณัฑิต 2553-2560 หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-

35. นางญาณินี ภาพน า้ 47 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบั -    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย บุริมสิทธิ               - มี.ค.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       ธรุกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 2557-ก.พ.2560 เจ้าหน้าทีก่ ากบัอาวโุส - ธรุกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (การลงทนุ)

2553-2557 เจ้าหน้าทีก่ ากบั - ธรุกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

36. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์ 47 บญัชีบณัฑิต (บญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจหลกัทรัพย์    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - 2560-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจหลกัทรัพย์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 2553-2559 หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจธนาคาร (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital -

    Market Intermediaries (2016)

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

37. นางสาวช่ืนจิต ตระการรัตติ 46 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าบริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บุริมสิทธิ               - ส.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

        ด้านปฏิบตัิการ บญัชีบณัฑิต (บญัชี) (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

2551-2557 ผู้อ านวยการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั  (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

38. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์ 43 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้ากฎหมาย    มหาวิทยาลยัรามค าแหง บุริมสิทธิ               - 2553-ปัจจบุนั หวัหน้ากฎหมาย บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

นิติศาสตรบณัฑิต (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-

39. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 48 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั            16,544 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าตรวจสอบภายใน    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                 (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิทยาศาสตรบณัฑิต (บญัชี) บุริมสิทธิ               - (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อืน่ๆ

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - หลกัสตูร Company Secretary Program

 - หลกัสตูร Board Reporting Program

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร  Anti-Corruption: The Practical Guide

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
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เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

40. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร 57 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั          120,000 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้านิเทศสมัพนัธ์    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                 (ร้อยละ 0.01) 2552-ปัจจบุนั หวัหน้านิเทศสมัพนัธ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) บุริมสิทธิ               - (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

41. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ 56 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าธรุการส านกังาน    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล บุริมสิทธิ               - 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธรุการส านกังาน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

(การลงทนุ)

อืน่ๆ

-

42. นายวัศกร เทพทมิ 45 Master of Information System สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าสายทรัพยากรบุคคล    University of Manchester, UK บุริมสิทธิ               - 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าสายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) (การลงทนุ)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) 2554-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2554-ปัจจบุนั กรรมการ (บริการงานด้านฝึกอบรม)

อืน่ๆ

-

43. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย 45 Master of Information Systems สามญั              8,823 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าการจดัการทรัพยากรบุคคล    University of Memphis, USA                 (ร้อยละ 0.00) ต.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าการจดัการทรัพยากรบุคคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บุริมสิทธิ               - 2552-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารข้อมลูและรายงาน (การลงทนุ)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) อืน่ๆ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั -

44. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง 33 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ) สามญั                 -  - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ              -    ก.พ.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

อกัษรศาสตร์บณัฑิต มี.ค.2559-ม.ค.2560 Head of Human Resources Operations (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี.ค.2558-ก.พ.2559 Senior Human Resouces Service Officer

ส.ค.2557-มี.ค.2558 Human Resouces Service Officer

อืน่ๆ

2550 - 2557 หวัหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั

(อตุสาหกรรมอาหาร)
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ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

45. นายมนตรี  สิริปาณสาร 49 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิต)ิ สามญั                 -     - กลุ่มทิสโก้

     รักษาการหวัหน้าไฟแนนเชียล    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ บุริมสิทธิ              - เม.ย 2560 - ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าไฟแนนเชียลเทคโนโลยี บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     เทคโนโลยี วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) ต.ค.2557-มี.ค.2560 หวัหน้าพฒันาระบบ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556-2557 Application Development Manager - MIS & Corporate Support บริษัท ทสิโก้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

2551-2556 Application Development Manager - Asset Management (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อืน่ ๆ

 -

46. นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล 38 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าเพ่ิมผลผลิต    University of North Carolina at Chapel Hill, USA บุริมสิทธิ               - ส.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าเพ่ิมผลผลิต บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจดัการ) 2556-2557 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2556-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการ

2552-2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ

อืน่ ๆ

-

47. นายพิสิษฐ์  ปิยพสุนทรา 47 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการระบบสารสนเทศ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าจดัการข้อมลู    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ต.ค.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าจดัการข้อมลู บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ต.ค.2557-ก.ย.2560 รักษาการหวัหน้าจดัการข้อมลู (การลงทนุ)

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2557-2557 Transformation Specialist

อืน่ๆ

Consulting Manager PricewaterhouseCoopers

(ส านกังานบญัชี)

48. นายพงษ์นรินทร์ อาชามงคล 51 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

      รักษาการหวัหน้าเทคโนโลยีแล็บ    มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บุริมสิทธิ               - เม.ย. 2560-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าเทคโนโลยีแล็บ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ต.ค. 2558-2560 Senior Solution Manager (การลงทนุ)

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั อืน่ๆ

 - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

49. นางอารยาภา พานิชปรีชา 38 Master of Information Technology สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบัเทคโนโลยีสารสนเทศ    Queensland University of Technology, Australia บุริมสิทธิ               - ม.ค.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบัเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก.พ.2556-2559 หวัหน้าบริหารความปลอดภยัด้านสารสนเทศ (การลงทนุ)

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2553-ม.ค.2556 ผู้ เช่ียวชาญ IT Security บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

 - Certified Information Systems Security Professional (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

   Int'l Information Systems Security Certification อืน่ๆ

   Consortium (ISC)2, USA 2560-ปัจจบุนั กรรมการ ศนูย์ประสานงานด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศภาคการธนาคาร

 - GIAC System and Network Auditor (GSNA)

 - GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

   The SANS Institute, USA 

 - หลกัสตูร Cloud Security Knowledge

   Cloud Security Alliance

 - หลกัสตูร Applied Risk and Incident Management

 - หลกัสตูร Information Security Management  System Lead

   Implementer (ISO/IEC27001:2013)

 - หลกัสตูร Information Security Management System

   Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2005)

 - หลกัสตูร Information Security Management System

  Implementation (ISO/IEC 27001:2005)

   British Standards Institution

หมายเหต:ุ      /1 รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานกุารบริษัทมีหน้าทีรั่บผิดชอบด าเนินการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ

ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด
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1.3 รายละเอียดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561

1 นายปลิว มงักรกนก 2,221,010 2,221,010 - - - - 0.28

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

2 นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

3 นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

4 รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

5 ศ. ดร. ปราณี ทินกร - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

6 นางภทัรียา เบญจพลชยั - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

7 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

8 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

9 นายสถิตย์ ออ๋งมณี 100,035 100,035 - - - - 0.01

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

10 นายทาคาชิ คโุรเมะ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี
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ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี

11 นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

12 นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 3,644,000 3,644,000 - - - - 0.46

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

13 นางกฤษณา ธีระวฒิุ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

14 นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ 66,177 66,177 - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

15 นายพิธาดา วชัรศิริธรรม - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

16 นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 79 79 - - - - 0

17 นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ 195,800 195,800 - - - - 0.02

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

18 นายไพบลูย์ นลินทรางกรู 286,000 286,000 - - - - 0.04

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

19 นายชาตรี จนัทรงาม 30,000 30,000 - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

20 นางยถิุกา สนธยานาวิน 576 576 - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0
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เอกสารแนบ 1

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี

21 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

22 นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

23 นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

24 นายพิชา รัตนธรรม - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

25 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

26 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒัน์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

27 นายภวูรินทร์ กลุพฒัน์กานนท์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

28 นางสาวชตุินธร ไวกาสี 16,356 16,356  - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

29 นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ 13,200 13,200 - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

30 นางสาววรนชุ สไุพบลูย์พิพฒัน์ 132,079 138,079 6,000 - - - 0.02

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0
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เอกสารแนบ 1

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี

31 นางสาวสรุางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

32 นายพิชิต ตรีเทพาสมัพนัธ์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

33 นางดลุยรัตน์ ทวีผล - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

34 นางสาวมณีรัตน์ วฒันจกัร์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

35 นางญาณินี ภาพน า้ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

36 นางสาวสกรรัตน์ มานวุงศ์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

37 นางสาวช่ืนจิต  ตระการรัตติ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

38 นางสาวณฎัฐินี สวุรรณพาณิชย์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

39 นางสาวจิราภรณ์ ซอสขุไพบลูย์ 16,544 16,544 - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

40 นางสาวนาถฤดี ศิวะบตุร 126,500 120,000 (6,500) - - - 0.01

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0
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เอกสารแนบ 1

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ระหว่างปี

41 นายสมชาติ ลาภาพงศ์ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

42 นายวศักร เทพทิม - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

43 นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชยั 8,823 8,823 - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

44 นางสาวชตุิภรณ์ เหลืองรุ่งสวา่ง - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

45 นายมนตรี สิริปาณสาร - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

46 นายประยกุต์ เจริญจรัสกลุ - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

47 นายพิสิษฐ์ ปิยพสนุทรา - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

48 นายพงษ์นรินทร์ อาชามงคล - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0

49 นางอารยาภา พานิชปรีชา - - - - - - 0

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 0
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เอกสารแนบ 2 

A2-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

บมจ. 
ธนาคารทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. ทสิโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
อินชัวรันส์ 

โซลูช่ัน 

บจ.  
ศูนย์การเรียนรู้ 

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. ทสิโก้  
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

บจ. 
เอชทซีี 
ลีสซิ่ง/2 

1. นายปลวิ  มงักรกนก ID, C ID, C - - - - - - - - - - 
2. นายฮอน คิท ชิง  

(อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 
NED,  VC, 

NCC 
- - - - - - - - - - - 

3. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ED, CEBD ED, CEBD C, AC - - - - - - - - - 
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ID, CAC ID, CAC - - - - - - - - - - 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร ID, CNCC - - - - - - - - - - - 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั ID, CCGC, AC ID, AC - - - - - - - - - - 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ID, CGC - - - - - - - - - - - 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์    NED, CGC - - - - - - - - - - - 
9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี ID, AC, NCC ID, AC - - - - - - - - - - 
10. นายทาคาชิ คโุรเมะ ED, EBD ED, EBD - - - - - - - - - - 
11. นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) ED, EBD ED, EBD - - - - - - - - - - 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล ED, EBD, 

GCE, COO 
ED, EBD - C, AC - - - - - - - - 

13. นางกฤษณา ธีระวฒิุ A - - - - - - - - - - - 
14. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /3 PRES ED, EBD, PRES - - - - - - - - - - 
15. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม /3 SEVP SEVP D - - - - - - - - - 
16. นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ /3 SEVP SEVP - - - - - - - C - - 

                                                           
1 บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั 
3 ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีได้รับมอบหมาย (Secondment) ไปบริหารจดัการบริษัทยอ่ยในกลุม่ทิสโก้ 



เอกสารแนบ 2 

A2-2 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

บมจ. 
ธนาคารทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. ทสิโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
อินชัวรันส์ 

โซลูช่ัน 

บจ.  
ศูนย์การเรียนรู้ 

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. ทสิโก้  
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

บจ. 
เอชทซีี 
ลีสซิ่ง/2 

17. นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ /3 SEVP SEVP D D - - - - - - - - 
18. นายไพบลูย์ นลินทรางกรู /3 FEVP - D, CEO - - - - - - - C, CEO - 
19. นายชาตรี จนัทรงาม FEVP - D D D D - D - D D D 
20. นางยถิุกา สนธยานาวิน FEVP - - - - D - - - - - - 
21. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ EVP EVP - - - - - - - - - - 
22. นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา EVP EVP - - D - - - D - - - 
23. นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง EVP EVP - - - - - - D D - - 
24. นายพิชา รัตนธรรม EVP EVP - - - - - - - - - - 
25. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ CS, EVP, DH CS CS CS D D D D - - CS - 
26. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒัน์ FH - - - - - - - D - - - 
27. นายภวูรินทร์ กลุพฒัน์กานนท์ FH - - - - - - - - - - - 
28. นางสาวชตุินธร ไวกาส ี FH - - - - - - - - - - - 
29. นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ FH - - - - - D - - D - D 
30. นางสาววรนชุ สไุพบลูย์พิพฒัน์ FH - - - - - - - - - - - 
31. นางสรุางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ FH - - - - - - - - - - - 
32. นายพิชิต ตรีเทพาสมัพนัธ์ FH - - - - - - - - - - - 
33. นางดลุยรัตน์ ทวผีล  DH - D, AC D, AC - - - - - - D - 
34. นางสาวมณีรัตน์ วฒันจกัร์ FH - - - - - - - - - - - 
35. นางญาณินี ภาพน า้ FH - - - - - - - - - - - 

                                                           
1 บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั 
3 ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีได้รับมอบหมาย (Secondment) ไห้บริหารจดัการบริษัทยอ่ยในกลุม่ทิสโก้ 
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ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

บมจ. 
ธนาคารทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. ทสิโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
อินชัวรันส์ 

โซลูช่ัน 

บจ.  
ศูนย์การเรียนรู้ 

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. ทสิโก้  
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

บจ. 
เอชทซีี 
ลีสซิ่ง/2 

36. นางสาวสกรรัตน์  มานวุงศ์ FH - - - - - - - - - - - 
37. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตต ิ FH - - - - - - - - - - - 
38. นางสาวณฎัฐินี  สวุรรณพาณิชย์ FH - - - - - - - - - - - 
39. นางสาวจิราภรณ์ ซอสขุไพบลูย์ FH - - - - - - - - - - - 
40. นางสาวนาถฤดี ศิวะบตุร FH - - - - - - - - - - - 
41. นายสมชาต ิ ลาภาพงศ์ FH - - - - - - - - - - - 
42. นายวศักร เทพทิม DH - - - - - - D, H - - - - 
43. นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชยั FH - - - - - - - - - - - 
44. นางสาวชตุิภรณ์ เหลืองรุ่งสวา่ง FH - - - - - - - - - - - 
45. นายมนตรี  สิริปาณสาร FH - - - - - - - - - - - 
46. นายประยกุต์ เจริญจรัสกลุ FH - - - - - - - - - - - 
47. นางพิสิษฐ์ ปิยพสนุทรา FH - - - - - - - - - - - 
48. นายพงษ์นรินทร์ อาชามงคล FH - - - - - - - - - - - 
49. นางสาวอารยาภา  พานิชปรีชา   FH - - - - - - - - - - - 
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หมายเหต ุ: 

ประเภทกรรมการ ต าแหน่งด้านกรรมการ ต าแหน่งด้านบริหาร 
ID =  กรรมการอิสระ C  =  ประธานคณะกรรมการ   GCE  =  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่      
NED =  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร VC  = รองประธานคณะกรรมการ COO  =  กรรมการอ านวยการ       
ED =  กรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน A  =  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ SEVP  =  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
D =  กรรมการ CEBD  =  ประธานคณะกรรมการบริหาร FEVP  =  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส      
 EBD  =  กรรมการบริหาร EVP  =  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 CAC  =  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      AEVP  =  ผู้อ านวยการสายอาวโุส 
  AC  =  กรรมการตรวจสอบ       CEO  =  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร      
 CNCC  =  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       PRES =  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 NCC  =  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      H =  ผู้อ านวยการศนูย์ 
 CCGC  =  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      DH  =  หวัหน้าสายงาน 
 CGC  =  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ      FH  =  หวัหน้าหน่วยงาน 
 CS  = เลขานกุารบริษัท -  =  ไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 53 พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาบริหารธรุกิจ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       เลขานกุารบริษัท    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.ย.2556-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท (การลงทนุ)

       ส านกัก ากบัดแูลกิจการ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556-2559 หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลกิจการ

Certified Internal Auditor (CIA) 2556-2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) 2547-2556 หวัหน้าตรวจสอบภายใน

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (ประกนัภยั)

Certified Fraud Examiner (CFE) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

   Association of Certified Fraud Examiners (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 - หลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital (เชา่ซือ้)

   Market Intermediaries (2016) อืน่ๆ

 - หลกัสตูร Company Secretary Program 2554-ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

 - หลกัสตูร Company Reporting Program 2553-ปัจจบุนั กรรมการพฒันาการตรวจสอบภายในภาคราชการ กรมบญัชีกลาง 

 - หลกัสตูร Board Reporting Program 2553-ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง กรุงเทพมหานคร

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร Audit Committee Program

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function

 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - หลกัสตูร GRI Certified Training on G4 Reporting

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - ประกาศนียบตัรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนั

   และปราบปรามการทจุริตระดบัสงู

   ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล 60 บญัชีบณัฑิต (บญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบั    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 2553-มิ.ย.2556 ผู้ชว่ยหวัหน้าสายส านกัองค์กร (การลงทนุ)

   Market Intermediaries รุ่นที ่15/2559 ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

(หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

อืน่ๆ (หลกัทรัพย์)

-

3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 48 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั            16,544 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าตรวจสอบภายใน    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                 (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิทยาศาสตรบณัฑิต (บญัชี) บุริมสิทธิ               - (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อืน่ๆ

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - หลกัสตูร Company Secretary Program

 - หลกัสตูร Board Reporting Program

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร  Anti-Corruption: The Practical Guide

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

หมายเหต:ุ      /1 รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ไมม่ีข้อมลู 



เอกสารแนบ 5 

A5-1 

รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 
2560 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ชนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการบริหาร 
3. นายทาคาชิ คโุรเมะ กรรมการบริหาร 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ ซึ่งเข้าประชมุครบทกุท่านทัง้ 12 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ ซึ่งสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ก าหนดและน าเสนอแผนกลยทุธ์ของกลุม่ทิสโก้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
2. ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุม่ทิสโก้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
3. ติดตามผลการด าเนินงานรวมของสายธุรกิจภายในกลุม่ รวมถึงตวัชีว้ดัหลกัและเป้าหมายหลกัตา่งๆ  
4. จดัท า ทบทวน และอนมุตัินโยบายตา่งๆ ที่มีความส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานและการควบคมุ รวมถึงน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

สตัยาบนั ในกรณีที่จ าเป็น  
5. ทบทวนระดบัความเสี่ยงของกลุ่ม รวมถึงรับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณา

สินเช่ือ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา  
6. พิจารณาอนมุตัิสินเช่ือที่ส าคญั รวมถึงอนมุตัิการทบทวนนโยบายสินเช่ือและแนวทางปฏิบตัิด้านสินเช่ือ  
7. จดัท าแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนและน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
8. ทบทวนและอนมุตัิธุรกรรมที่มีความส าคญัทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสงู โดยเฉพาะการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
9. แตง่ตัง้คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ยกเว้นธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ จ ากดั  
10. แตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ยกเว้นธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด และ

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ จ ากดั 
11. แตง่ตัง้และดแูลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา  
12. อนมุตัิสายธุรกิจใหม ่ 
13. รายงานผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท  
14. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  
15. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้สตัยาบนั  

คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร
และแนวปฏิบตัิที่ดี และเห็นวา่คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ก าหนด 
ในกฎบตัรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 

- อรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ - 

  (นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

25 มกราคม 2561 
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 A6-1 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 21 
เมษายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 
3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560)   
4. นายสถิตย์ ออ๋งมณี  กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 21 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2560) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมลู 
คณะกรรมการตรวจสอบมุง่เน้นให้บริษัทมีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี อนัได้แก่การปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
มีความโปร่งใส ยตุิธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดลุอ านาจ อนัน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุ ไมเ่พียงแตส่ าหรับผู้ ถือหุ้น 
แตย่งัรวมถึงพนกังานและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น รวม 12 ครัง้ โดยได้ด าเนินการในเร่ืองที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 รายงานทางการเงนิ: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่บริษัทใช้
ในการจดัท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถกูต้องตามที่ควร  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณา
ข้อสงัเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
อนมุตัิแผนการตรวจสอบ กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัความส าเร็จในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและประเมินแผนและรายงานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี กิจกรรม
การก ากับดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้สถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย   รับทราบผลการตรวจสอบโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่ก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคาร พร้อมทัง้ประเมินแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง
อยา่งเหมาะสม 

 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ และเร่ืองส าคญัที่เน้นในการตรวจสอบราย
ไตรมาสและประจ าปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการ
พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบญัชี ผลการปฏิบตัิงาน และคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอแนะให้แตง่ตัง้นางสาวสมใจ  คณุปสตุ จากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2560  

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพ่ือให้แน่ใจวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบญัชีว่า  รายการที่เกิดขึน้เป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท การเปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่เก่ียวข้องกับรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การบริหารความเส่ียง: สอบทานและประเมินจากการน าเสนอของผู้บริหารในเร่ืองความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง 
ความเพียงพอของเงินกองทุน และการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการที่มี
นัยส าคญัและประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้อีกในอนาคต  คณะกรรมการ
ตรวจสอบพอใจกบัระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  
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 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบตัิที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

        

 

 

       องัครตัน์ เพรียบจริยวฒัน์ 

                         (รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 

          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          9 กมุภาพนัธ์ 2561  
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2560 ประกอบด้วกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 3 ทา่น และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดงันี ้ 

1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นายฮอน คิท ชิง  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายสถิตย์ ออ๋งมณี  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน สรรหาผู้ ที่มีความ
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย  
และเสนอชื ่อต่อที ่ประช ุมคณะกรรมการ หรือที ่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  เพื ่อรักษาไว้ซึ ่งโครงสร้างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารที ่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้  

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชมุรวม 6 ครัง้ โดยสมาชิกเข้าประชุมครบทุกท่าน 3 ครัง้ และเข้า
ประชุม 2 ใน 3 ของสมาชิกรวม 3 ครัง้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ซึง่ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้การรับรองแล้ว มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ทบทวนหลกัเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการและการคดัเลือกกรรมการของกลุ่มทิสโก้ โดยเพิ่มคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการอิสระ และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ทบทวนทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม และจ าเป็นส าหรับคณะกรรมการ และพิจารณาคณุสมบตัิ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

3. เสนอจ านวนกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทและของธนาคารทิสโก้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

4. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมกับความรับผิดชอบและผลงานที่
กรรมการท าให้แก่บริษัท  และเทียบเคียงได้กบับรรทดัฐานในอตุสาหกรรม และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

5. เสนอการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท  

6. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมข่องธนาคารทิสโก้ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท และธนาคารทิสโก้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการบริษัท  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

8. พิจารณาแนวปฏิบัติในการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ และนโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ และน าเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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9. จดัท าแนวทางและแบบสอบถามในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2560 เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองวา่ได้บรรลผุลในบทบาทความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้เพียงใด และระบุแนวทางส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการ และสง่เสริมความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

10. รับทราบผลการประเมินตนเองในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อให้สตัยาบนั และให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาและให้ความเห็นชอบตวัชีว้ดัทางธุรกิจที่น าเสนอโดยผู้บริหาร ซึง่จะใช้ในการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้  

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

13. อนมุตัิหลกัเกณฑ์การแตง่ตัง้คณะผู้บริหาร และอนมุตัิการแตง่ตัง้สมาชิกคณะผู้บริหาร  

14. อนมุตัิการปรับต าแหน่งและแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่อาวโุส ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

15. ทบทวนนโยบายคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหาร และน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

16. เห็นชอบในหลกัการนโยบายและแนวปฏิบตัิสหรับค่าตอบแทนพนักงานที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  

17. อนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนและเงินพิเศษแก่พนกังาน ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร ส าหรับปี 2560  

18. ทบทวนกฎบตัรและจดัท าแผนงานประจ าปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กบักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบตัิที่
ดี และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล  
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 

ปราณี ทินกร 
(ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ ของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นางภทัรียา เบญจพลชยั  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการอิสระ 

3. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการอิสระ  
(ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560)  

4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  และกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
(ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 21 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2560) 

คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีหน้าที่ก าหนดทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ก ากบัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยและผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และกฎหมายข้อบงัคับที่เก่ียวข้อง มีการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ปกป้องสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ตลอดจนพฒันากระบวนการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้
เสียของกลุม่ทิสโก้ 

ในปี 2560 คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการได้เข้าประชมุครบทกุท่านรวม 3 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่
ระบไุว้ในกฎบตัรและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการรับหลกัการการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และทบทวนนโยบายการก ากับดแูล
กิจการ แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบตัิอื่นที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกนั 

2. พิจารณารายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะด้านการก ากับดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงตอ่คณะกรรมการ 

3. พิจารณากรอบการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และรายงานความยัง่ยืน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร 

4. ให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ และการปรับปรุงข้อบงัคบัที่เก่ียวกับกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท
และธนาคารทิสโก้ 

5. รับทราบการรับหลกัการตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิสโก้ ความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรม
ตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการ และพิจารณารายงานค่าใช้จ่ายที่อนมุัติด้วยตนเองของประธานคณะกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

6. ทบทวนกฎบตัรและจดัท าแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี 

คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ กบักฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดี และมีความเห็นวา่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการได้ปฏิบตัิงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามที่ก าหนดในกฎบตัรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 

 ภทัรียา เบญจพลชยั 

(นางภทัรียา เบญจพลชยั) 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

14 กมุภาพนัธ์ 2561 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

26 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
การมีระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะ

สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จดัการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดั งนัน้ 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 และมีการปฏบิตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่
ครอบคลมุถึง 
1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่
รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร2 
1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เชน่ รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม ่ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct 
ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าทีข่ดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
/ 
/ 
/ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการ
บริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

/  

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎ
บตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทาง
การเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถ
ขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการ /  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งแท้จริง เชน่ ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุย
พินิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 
2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน  ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื่อสาร และการติดตาม 

/  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ แบง่แยกหน้าที่ในสว่นงานทีส่ าคญั ซึง่
ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชดัเจน เป็นต้น 

/  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมลู 

/  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

/  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏบิตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม  และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานดี และการ
จดัการตอ่บคุลากรที่มีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอยา่ง
ทนัเวลา 

/  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เชน่ การจดัระบบที่ปรึกษา (mentoring) และ
การฝึกอบรม 

/  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคญั /  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่การควบคมุ
ภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏบิตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบั
ความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน /  
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสามารถปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่
รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และ
เปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เชน่ ผู้ ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของ
รายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนมุตัิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏบิตัิ จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององค์กร 

/  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่งๆ   /  
7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่รวมถึงความเสี่ยงด้าน
กลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี่ยง /  
7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสี่ยงโดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  /  
7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพ่ือจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การ
ลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

/  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เชน่ การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  
การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of 
internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏบิตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  
รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแกพ่นกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้
พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม เชน่ ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการ
ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการที่บริษัท
ด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ที่ก าหนดไว้ /  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

/  



เอกสารแนบ 7 

A9-6 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

/  

 
มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เชน่ สภาพแวดล้อม ความ
ซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เชน่  
มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  
เชน่  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ
จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การ
เบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่
เก่ียวโยงกนั เพือ่ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เชน่ การ
ท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค า้ประกนั  บริษัทได้ตดิตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
กนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เชน่ ติดตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นต้น 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เชน่ การควบคมุแบบ manual และ automated 
หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

/  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เชน่ ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนั
และกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

/  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไป
ของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกมุเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิ ทีก่ าหนด เชน่ ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของ
ส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

/  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ /  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้บคุคลที่บริษัท
แตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือ บริษัท
ร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

/  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน /  
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรที่มีความสามารถ รวมถึง
การครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏบิตัิงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ /  
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน /  
13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู /  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งข้อมลูที่
ส าคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ 

/  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบขุ้อมลูทีจ่ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด 

/  

13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงั
เก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการแตล่ะราย เชน่ การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

/  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง ในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

 
/ 
/ 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการ
ควบคมุภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่ /  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
สารสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏบิตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เชน่ การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ติดตอ่
เพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    
14.3 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแส
เก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

/  

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เชน่ จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการสื่อสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

/  

 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตัิตนใน
ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ เชน่ ก าหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการปฏิบตัิ  และรายงาน
ผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

/  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการ
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษัท /  
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผล
การด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

/  

17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต
อยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบตอ่ชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิมด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และปฏิบตัิตามข้อก าหนดของประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  งบการเงินดงักล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ จงึสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ที่เป็นจริง
และโปร่งใส ่อนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความน่าเชื่อถือ และเพ่ือที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
เสี่ยงจากการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และสามารถให้ความเชื่อมัน่ต่อความ
เช่ือถือได้ในงบการเงินของบริษัทและและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 

                         ปลิว มงักรกนก                สทุศัน์ เรืองมานะมงคล 

                            (นายปลวิ มงักรกนก)    (นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล) 

                           ประธานคณะกรรมการ                                                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 



 

 

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ6 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี6ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                   
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที6สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี:แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแส              
เงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ            
ของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที6ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที6กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที6เกี6ยวขอ้งกบั 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื6นๆ ตามที6ระบุในขอ้กาํหนดนั:นดว้ย 
ขา้พเจา้เชื6อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที6ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื6อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื6องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื6องต่างๆ ที6มีนยัสาํคญัที6สุดตามดุลยพินิจเยี6ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื6องเหล่านี:มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั:งนี:  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื6องเหล่านี:   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรับผดิชอบที6ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ             

งบการเงิน ในรายงานของขา้พเจา้ ซึ6งไดร้วมความรับผดิชอบที6เกี6ยวกบัเรื6องเหล่านี:ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบที6ออกแบบมาเพื6อตอบสนองต่อการประเมินความเสี6ยงจากการแสดงขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ6 งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื6องเหล่านี: ดว้ย                
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื6องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื6องมีดงัต่อไปนี:  

ค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื6อแก่ลูกหนี:  

ตามที6กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.6.9 และ 3.6 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเชื6อ
แก่ลูกหนี:จาํนวน 251,384 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 83 ของยอดสินทรัพยร์วม) และค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญจาํนวน 
11,447 ลา้นบาท ซึ6 งเป็นจาํนวนที6มีนยัสาํคญั การประมาณการค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื6อแก่ลูกหนี: อา้งอิง
ตามหลกัเกณฑที์6กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเพิ6มดว้ยจาํนวนเงินเพิ6มเติมที6คาดว่าจะเก็บจากลูกหนี:
ไม่ได ้ซึ6 งอาศยัขอ้สมมติฐานในการประมาณการหลายประการ ดงันั:นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งสูงในการพิจารณาขอ้สมมติดงักล่าวสาํหรับการประมาณการผลขาดทุนที6คาดว่าจะเกิดขึ:นเมื6อลูกหนี: มีปัญหา               
ในการจ่ายชาํระคืนหนี: เงินตน้และดอกเบี:ย ดงันั:นขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื6อ
หนี:สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื6อแก่ลูกหนี:  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบคา่เผื6อหนี:สงสัยจะสูญ โดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณการและการตั:งค่าเผื6อหนี:
สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที6เกี6ยวกบัการบนัทึกค่าเผื6อหนี:สงสัย               
จะสูญ การรับชาํระหนี:ของเงินใหสิ้นเชื6อแก่ลูกหนี:  และการคาํนวณคา่เผื6อหนี:สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื6อแก่ลูกหนี:  
ไดแ้ก่ กระบวนการจดัชั:นหนี:  การประเมินมูลค่าหลกัประกนั โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่ม
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที6กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้การสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลที6นาํมาใชใ้นการ
คาํนวณคา่เผื6อหนี:สงสัยจะสูญกบัแหล่งที6มาของขอ้มูลเหล่านั:น การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้สมมติที6กลุ่มบริษทัใชก้บั
ขอ้มูลที6เกิดขึ:นจริงในอดีต ความสมํ6าเสมอในการประยกุตใ์ชข้อ้สมมติดงักล่าว และพิจารณาวิธีการที6กลุ่มบริษทั
เลือกใชใ้นการประมาณการค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี: สินเชื6อแต่ละประเภท สอบทานความครบถว้นของ
ขอ้มูลเงินใหสิ้นเชื6อแก่ลูกหนี:และทดสอบความถูกตอ้งของการจดัชั:นเงินใหสิ้นเชื6อแก่ลูกหนี:  ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลา
บญัชี 
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นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญที6คาํนวณโดยผูบ้ริหารโดยการสุ่มเลือกลูกหนี: เพื6อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของสถานะคงคา้งของลกูหนี:  การจดัชั:นหนี:  ความมีอยูจ่ริงของหลกัประกนั และทดสอบการคาํนวณมูลค่า
หลกัประกนั และค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที6กลุ่มบริษทักาํหนดสาํหรับการกนัเงินสาํรองเป็น   
รายลูกหนี:  และขา้พเจา้ไดท้ดสอบการคาํนวณค่าความน่าจะเป็นที6ลูกหนี:จะผิดนดัชาํระหนี:  (Probability of default) 
และร้อยละของความเสียหายที6อาจจะเกิดขึ:นเมื6อลูกหนี: ผดินดัชาํระหนี: ต่อยอดหนี:  (Loss given default) และทดสอบ
การคาํนวณค่าเผื6อหนี:สงสัยจะสูญดงักล่าวสาํหรับการกนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี:  (Collective Approach) 

การรับรู้รายไดด้อกเบี:ย 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการรับรู้รายไดต้ามที6กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.6.1 โดยรายไดข้องกลุ่มบริษทั
มีรายไดด้อกเบี:ยจากเงินใหสิ้นเชื6อที6รับรู้ในปี 2560 จาํนวน 16,469 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของรายไดร้วม ซึ6 งถือ
เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั โดยขา้พเจา้ให้ความสนใจในการรับรู้รายไดด้งักล่าวเนื6องจากมีลูกคา้จาํนวนมากราย 
ซึ6 งประกอบดว้ยลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้รายใหญ่ และลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ6 งสัญญาเงินใหสิ้นเชื6อมี
หลากหลายประเภทและมีเงื6อนไขการรับรู้รายไดที้6แตกต่างกนั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีวิธีการรับรู้รายไดด้อกเบี:ยที6แตกต่าง
กนัไปในแต่ละประเภทของสัญญา นอกจากนี:  กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบี:ยโดยอาศยัการประมวลผลโดยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ดงันั:น ขา้พเจา้จึงให้ความสนใจกบัการตรวจสอบรายไดด้อกเบี:ยว่าไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่า
ถูกตอ้งตามที6ควรจะเป็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการศึกษาทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบการออกแบบและการปฏิบติังานของระบบ
การควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที6เกี6ยวขอ้งกบัระบบการปล่อยสินเชื6อ            
การรับชาํระเงิน การรับรู้รายไดด้อกเบี:ย และการหยดุรับรู้รายไดด้อกเบี:ย และขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งสัญญาเงินให้
สินเชื6อเพื6อตรวจสอบการบนัทึกรายการเงินใหสิ้นเชื6อ การรับชาํระหนี:  และการรับรู้รายไดด้อกเบี:ยวา่เป็นไป              
ตามเงื6อนไขที6ระบุไวใ้นสัญญา และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดท้าํ               
การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดด้อกเบี:ยและสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีที6สาํคญัที6ทาํผา่นใบสาํคญั
ทั6วไป 
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การซื:อธุรกิจ  

ตามที6กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 ในวนัที6 1 ตุลาคม 2560 บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั ดาํเนินการรับโอนธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยจากสถาบนัการเงิน
แห่งหนึ6ง ซึ6 งครอบคลุมถึงสินเชื6อเพื6อที6อยูอ่าศยั สินเชื6อส่วนบุคคล สินเชื6อธุรกิจรายยอ่ย บริการธนบดีธนกิจ เงินฝาก
รายยอ่ยและธุรกิจบตัรเครดิต ณ วนัที6ซื:อกิจการ บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยที์6ระบุไดที้6ไดม้าและหนี: สินที6
รับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรมจากการวดัมูลค่าตามวิธีซื:อ ทั:งนี:  ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัรายการซื:อธุรกิจนี: เนื6องจากเป็น
รายการที6มีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรัพยที์6ไดม้าและหนี: สินที6รับมาดงักล่าว โดยมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี: สินที6รับโอนมามีจาํนวน 
33,965 ลา้นบาท และ 15,576 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ6 งคิดเป็นร้อยละ 11 ของสินทรัพยร์วม และร้อยละ 6 ของหนี: สิน
รวมของงบการเงินรวมของบริษทัฯ ดงันั:นขา้พเจา้จึงให้ความสนใจกบัการตรวจสอบการประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี: สินที6ไดม้าว่าไดมี้การรับรู้ดว้ยมูลค่าที6เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้ตกลงและเงื6อนไขในสัญญาซื:อขายธุรกิจ และสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซื:อดงักล่าวเพื6อประเมินว่ารายการซื:อธุรกิจดงักล่าวสอดคลอ้งตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื6อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลคา่การซื:อธุรกิจกบัเอกสาร
ประกอบการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์6ระบุไดที้6ไดม้าและหนี: สินที6รับมา ที6ระบุในเอกสารการวดัมูลค่า
ตามวิธีซื:อซึ6 งจดัทาํโดยบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติต่างๆที6สาํคญัที6ใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายตุิธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน ทดสอบขอ้สมมติที6สาํคญักบัขอ้มูลในอดีตของบริษทัยอ่ยและขอ้มูลเกี6ยวกบัอุตสาหกรรม 
เช่น อตัราดอกเบี:ย เป็นตน้ และทดสอบการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล
เกี6ยวกบัรายการซื:อธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอื"น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื6น ซึ6 งรวมถึงขอ้มูลที6รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง                    
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที6อยูใ่นรายงานนั:น ซึ6งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที6ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี:  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื6นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้
ความเชื6อมั6นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื6นนั:น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที6เกี6ยวเนื6องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื6นมีความ
ขดัแยง้ที6มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที6ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูล
อื6นมีการแสดงขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื6อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที6กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที6ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื6อสารเรื6องดงักล่าวให้ผูมี้หนา้ที6ในการกาํกบัดูแลทราบเพื6อให้มีการ
ดาํเนินการแกไ้ขที6เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที"ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที6รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี: โดยถูกตอ้งตามที6ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี6ยวกบัการควบคุมภายในที6ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื6อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที6
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื6อง 
การเปิดเผยเรื6องที6เกี6ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื6องในกรณีที6มีเรื6องดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที6
ดาํเนินงานต่อเนื6องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที6จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนื6องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที6ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที6ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื6อให้ไดค้วามเชื6อมั6นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ6 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื6อมั6นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื6อมั6นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที6มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื6อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี:  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี6ยง                        
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนี: ดว้ย 

� ระบุและประเมินความเสี6ยงที6อาจมีการแสดงขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื6อตอบสนองต่อความ
เสี6ยงเหล่านั:น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที6เพียงพอและเหมาะสมเพื6อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสี6ยงที6ไม่พบขอ้มลูที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ6 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเสี6ยงที6เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื6องจากการทุจริตอาจเกี6ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั:งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที6ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง                     
การควบคุมภายใน  

� ทาํความเขา้ใจเกี6ยวกบัระบบการควบคุมภายในที6เกี6ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื6อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื6อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที6ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที6เกี6ยวขอ้งที6ผูบ้ริหารจดัทาํ 

� สรุปเกี6ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที6ดาํเนินงานต่อเนื6องของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที6ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที6มีสาระสาํคญัที6เกี6ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที6อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื6องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที6มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที6เกี6ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที6เปลี6ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ:นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที6ไดรั้บจนถึงวนัที6ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื6องได ้

� ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที6เกี6ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที6เกิดขึ:นโดยถูกตอ้งตามที6ควรหรือไม่ 





บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

เงินสด 1,324,808          1,149,005          70                      70                      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.2 44,647,149        38,067,417        237,201             533,562             

เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 7,547,143          7,188,845          869,582             781,885             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 3.5 573,925             442,750             20,069,104        19,469,082        

เงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.  271,125,255      245,114,243      3,540,000          1,803,100          

   ดอกเบี.ยคา้งรับ 715,653             520,704             -                        -                        

   รวมเงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับ 271,840,908      245,634,947      3,540,000          1,803,100          

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (19,741,455)       (20,180,240)       -                        -                        

   หกั: ค่าเผื+อหนี.สงสยัจะสูญ 3.7 (11,447,166)       (7,973,890)         -                        -                        

   หกั: ค่าเผื+อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี. 3.7 (8,948)               (9,748)               -                        -                        

รวมเงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับสุทธิ 240,643,339      217,471,069      3,540,000          1,803,100          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.8, 3.9 5,274                 7,366                 -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสุทธิ 3.10 32,396               32,157               834,503             778,245             

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.11 2,653,195          2,652,515          864,555             922,233             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.12 537,696             567,053             182,482             196,303             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 743,145             513,602             150,550             147,654             

ลูกหนี. ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหนา้สุทธิ 2,342,040          1,373,757          -                        -                        

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        4,132,342          2,762,188          

สินทรัพยอื์+น 3.13 2,338,299          1,806,862          165,801             141,969             

รวมสินทรัพย์ 303,388,409      271,272,398      31,046,190        27,536,291        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี3สินและส่วนของเจ้าของ

หนี3สิน

เงินรับฝาก 3.14 180,803,844      155,067,524      -                        -                        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.15 4,017,507          5,196,603          -                        -                        

หนี. สินจ่ายคืนเมื+อทวงถาม 431,361             180,242             -                        -                        

หนี. สินตราสารอนุพนัธ์ 3.3 29,815               34,118               -                        -                        

ตราสารหนี. ที+ออกและเงินกูย้มื 3.16 71,078,619        70,328,919        7,440,000          5,930,000          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.17 734,853             576,114             154,228             124,230             

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 15,633               2,581                 -                        -                        

เจา้หนี. ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหนา้สุทธิ 2,216,256          1,510,870          -                        -                        

ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 729,377             753,021             34,268               18,574               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 849,052             565,781             24,690               37,001               

หนี. สินอื+น 3.18 7,750,327          5,731,082          1,433,367          1,190,304          

รวมหนี3สิน 268,656,644      239,946,855      9,086,553          7,300,109          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม





บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดด้อกเบี�ย 3.22 16,469,499          16,011,544          52,349                 49,741                 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 3.23 (4,814,713)          (5,091,110)          (96,201)                (101,506)             

รายได้ดอกเบี&ยสุทธิ 11,654,786          10,920,434          (43,852)                (51,765)                

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 6,395,607 5,396,850 -                           -                           

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (250,021)             (230,082)             (16,983)                (13,477)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 6,145,586            5,166,768            (16,983)                (13,477)                

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื0อคา้และปริวรรต

   เงินตราต่างประเทศ 3.25 (86,773)                (9,468)                  (84,761)                (6,945)                  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 41,968                 12,594                 -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3.5.2 130,420               131,212               -                           -                           

รายไดเ้งินปันผลรับ 138,178               78,973                 4,132,342            2,762,188            

ค่าปรับที0เกี0ยวเนื0องจากเงินใหสิ้นเชื0อ 375,524               364,260               -                           -                           

รายไดค้่าส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจ 751,879               273,903               -                           -                           

รายไดก้ารบริหารงานสนบัสนุน 3.34 -                           -                           2,117,903            1,781,876            

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื0นๆ 3.28 125,952               121,637               88,995                 75,138                 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 19,277,520          17,060,313          6,193,644            4,547,015            

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจ 774,535               302,924               -                           -                           

รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 18,502,985          16,757,389          6,193,644            4,547,015            

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน

ค่าใชจ้่ายเกี0ยวกบัพนกังาน 5,081,799            4,298,798            1,153,393            888,837               

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,740                 12,745                 12,740                 12,745                 

ค่าใชจ้่ายเกี0ยวกบัอาคาร สถานที0และอุปกรณ์ 1,149,814            970,203               431,075               366,543               

ค่าภาษีอากร 256,526               208,869               2,214                   1,762                   

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินการอื0นๆ 3.29 1,260,224            1,050,415            116,603               81,128                 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 7,761,103            6,541,030            1,716,025            1,351,015            

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 3,098,265            3,972,366            -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 7,643,617            6,243,993            4,477,619            3,196,000            

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 3.30 1,526,310            1,220,410            60,530                 77,070                 

กาํไรสําหรับปี 6,117,307            5,023,583            4,417,089            3,118,930            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 3.31

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 3.20 270,399               59,888                 172,458               15,580                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0นในการร่วมคา้:

   การป้องกนัความเสี0ยงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ 755                      27,431                 -                           -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (55,109)                (11,978)                (34,492)                (3,116)                  

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 216,045               75,341                 137,966               12,464                 

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (155,385)             (40,122)                (36,641)                (6,745)                  

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 30,909                 7,995                   7,328                   1,349                   

รายการที0จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (124,476)             (32,127)                (29,313)                (5,396)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี 91,569                 43,214                 108,653               7,068                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 6,208,876            5,066,797            4,525,742            3,125,998            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของบริษทัฯ 3.33 6,090,008            5,005,894            4,417,089            3,118,930            

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 27,299                 17,689                 

6,117,307            5,023,583            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของบริษทัฯ 6,181,910            5,050,062            4,525,742            3,125,998            

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 26,966                 16,735                 

6,208,876            5,066,797            

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 3.33 7.61                     6.25                     5.52                     3.90                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 7,643,617            6,243,993            4,477,619            3,196,000            

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื0อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 350,638               252,316               135,767               93,702                 

   หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 5,064,167            6,094,764            -                           -                           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (130,420)             (131,212)             -                           -                           

   ค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลบั) (3,671)                  4,420                   -                           -                           

   ค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย 394                      11,128                 -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (38,157)                (17,682)                -                           (9,142)                  

   (กาํไร) ขาดทุนที0ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนุพนัธเ์พื0อคา้ 83,376                 (851)                     84,761                 6,945                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (12,997)                (14,127)                (7,594)                  -                           

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,441                   941                      -                           45                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           6,218                   -                           -                           

   กาํไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน (239)                     -                           (15,568)                -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (81,678)                (73,175)                -                           -                           

   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 42,708                 89,986                 7,996                   16,643                 

   รายไดค้า้งรับ (เพิ0มขึ�น) ลดลง (317,317)             (19,887)                (23,793)                5,455                   

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ0มขึ�น 601,873               413,512               215,440               147,420               

    รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (11,654,786)        (10,920,434)        43,852                 51,765                 

    รายไดเ้งินปันผล (138,178)             (78,973)                (4,132,342)          (2,762,188)          

    เงินสดรับดอกเบี�ย 16,743,707          16,335,057          52,365                 49,707                 

    เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (3,824,667)          (4,234,443)          (80,507)                (113,216)             

    เงินสดรับเงินปันผล 138,178               78,973                 2,762,188 1,842,237

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,484,013)          (1,173,584)          (102,900)             (87,512)                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 12,985,976          12,866,940          3,417,284            2,437,861            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ�น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (6,579,740)          (6,904,757)          296,362               (116,840)             

   เงินใหสิ้นเชื0อแก่ลูกหนี� 3,718,910            6,771,626            (1,736,900)          896,100               

   ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (968,284)             (243,566)             -                           -                           

   ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 144,621               103,127               -                           -                           

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,071,939            2,376,862            -                           -                           

   สินทรัพยอื์0น -883,412 -188,541 -59 4,659

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

หนี� สินดาํเนินงานเพิ0มขึ�น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 11,114,657          (3,276,666)          -                           -                           

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1,179,096)          (4,833,456)          -                           -                           

    หนี� สินจ่ายคืนเมื0อทวงถาม 251,119               (176,093)             -                           -                           

   เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 705,386               235,841               -                           -                           

   ตราสารหนี� ที0ออกและเงินกูย้มืระยะสั�น 8,072,700            (20,370,000)        1,510,000            (970,000)             

   เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 113,385               (96,576)                -                           -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (39,353)                (20,927)                (14,639)                (5,948)                  

   หนี� สินอื0น (395,852)             (1,213,333)          27,623                 9,090                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 29,132,956          (14,969,519)        3,499,671            2,254,922            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน (7,578,768)          (7,759,049)          -                           -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน 7,447,916            8,968,790            -                           -                           

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (203,271)             (223,346)             (56,175)                (105,866)             

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (116,253)             (242,740)             (48,781)                (138,602)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 13,006                 14,168                 7,594                   9,142                   

เงินสดจ่ายจากการซื�อบริษทัยอ่ย -                           -                           (600,022)             (99,006)                

เงินสดจ่ายซื�อธุรกิจ (18,394,496)        -                           -                           -                           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (18,831,866)        757,823               (697,384)             (334,332)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 19,600,000          16,180,000          -                           -                           

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (26,923,000)        -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (2,802,287)          (1,920,590)          (2,802,287)          (1,920,590)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (10,125,287)        14,259,410          (2,802,287)          (1,920,590)          

เงนิสดเพิ(มขึ&นสุทธิ 175,803               47,714                 -                           -                           

เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,149,005            1,101,291            70                        70                        

เงนิสด ณ วนัปลายปี 1,324,808            1,149,005            70                        70                        

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายการปรับปรุง

จากการรวมกิจการ ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง ตามแผน รวม ส่วนไดเ้สีย

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน จากการตีราคา เบด็เสร็จอื�น การถือหุน้ภายใต้ รวมองคป์ระกอบอื�น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุมของ

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื�อขาย สินทรัพย์ ในการร่วมคา้ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 186                  8,006,369        1,018,408         (166,292)          899,244           (30,443)                 679,266                 1,381,775                 709,500           16,979,196      28,095,434      98,895             28,194,329           

เงินปันผลจ่าย 4 -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      (1,920,590)      (1,920,590)      -                      (1,920,590)           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                91,500             (91,500)           -                      -                      -                           

กาํไรสาํหรับปี -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      5,005,894        5,005,894        17,689             5,023,583             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                       -                       -                        47,910             -                       27,431                  -                            75,341                      -                      (31,173)           44,168             (954)                43,214                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                        47,910             -                       27,431                  -                            75,341                      -                      4,974,721        5,050,062        16,735             5,066,797             

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                       -                       -                        -                       (9,980)              -                            -                            (9,980)                       -                      9,980               -                      -                      -                           

หุน้บุริมสิทธิซึ� งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (78)                   78                    -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      -                      -                      -                      -                           

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      -                      -                      (14,993)           (14,993)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 108                  8,006,447        1,018,408         (118,382)          889,264           (3,012)                   679,266                 1,447,136                 801,000           19,951,807      31,224,906      100,637           31,325,543           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 108                  8,006,447        1,018,408         (118,382)          889,264           (3,012)                   679,266                 1,447,136                 801,000           19,951,807      31,224,906      100,637           31,325,543           

เงินปันผลจ่าย 4 -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      (2,802,287)      (2,802,287)      -                      (2,802,287)           

กาํไรสาํหรับปี -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      6,090,008        6,090,008        27,299             6,117,307             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                       -                       -                        215,290           -                       755                       -                            216,045                    -                      (124,143)         91,902             (333)                91,569                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                        215,290           -                       755                       -                            216,045                    -                      5,965,865        6,181,910        26,966             6,208,876             

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                       -                       -                        -                       (9,979)              -                            -                            (9,979)                       -                      9,979               -                      -                      -                           

หุน้บุริมสิทธิซึ� งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (9)                     9                      -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      -                      -                      -                      -                           

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       -                        -                       -                       -                            -                            -                                -                      -                      -                      (367)                (367)                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 99                    8,006,456        1,018,408         96,908             879,285           (2,257)                   679,266                 1,653,202                 801,000           23,125,364      34,604,529      127,236           34,731,765           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสมทุนที�ออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)



สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั เงินลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2559 186                    8,006,369         163                    7,031,360         (133,973)                       227,989                94,016                        709,500            3,189,180         19,030,774       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,920,590)        (1,920,590)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  91,500              (91,500)             -                        

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        3,118,930         3,118,930         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        12,464                          -                            12,464                        -                        (5,396)               7,068                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        12,464                          -                            12,464                        -                        3,113,534         3,125,998         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,502)                   (1,502)                         -                        1,502                -                        

หุ้นบุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (78)                    78                      (68)                    68                      -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 108                    8,006,447         95                      7,031,428         (121,509)                       226,487                104,978                      801,000            4,292,126         20,236,182       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2560 108                    8,006,447         95                      7,031,428         (121,509)                       226,487                104,978                      801,000            4,292,126         20,236,182       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (2,802,287)        (2,802,287)        

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        4,417,089         4,417,089         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        137,966                        -                            137,966                      -                        (29,313)             108,653            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        137,966                        -                            137,966                      -                        4,387,776         4,525,742         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,502)                   (1,502)                         -                        1,502                -                        

หุ้นบุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (9)                      9                        (8)                      8                        -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 99                      8,006,456         87                      7,031,436         16,457                          224,985                241,442                      801,000            5,879,117         21,959,637       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี?

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ&นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2560 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                 
พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท”) และการแสดง
รายการในงบการเงินไดท้าํขึ�นเพื�อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 21/2558 เรื�อง 
การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที�เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินลงวนัที� 4 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี       

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม  

ก) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัทิสโกจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ตามรายละเอียด
ที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ   
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชี และใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญั
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก           
งบการเงินรวมนี�แลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อย ส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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1.3 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

1.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'เริ'มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบั
ใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 25MN มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 25M1 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 
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1.< การซื&อธุรกจิลูกค้ารายย่อย 

ณ วนัที� 22 ธนัวาคม 2559 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยใน
กลุ่มทิสโก ้ไดต้กลงซื�อขายธุรกิจลูกคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายธุรกิจดงักล่าว โดยเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2560 การรับโอนธุรกิจลูกคา้ราย
ย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นที�เรียบร้อย ซึ� งธนาคารทิสโกรั้บโอน
กิจการธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย ซึ� งประกอบดว้ยธุรกิจสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั สินเชื�อส่วนบุคคล สินเชื�อธุรกิจราย
ยอ่ย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) และเงินฝากรายยอ่ย รวมทั�งรับโอนสาขาธนาคารเพิ�มอีก 4 
สาขา ในขณะที�บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั เป็นผูรั้บโอนธุรกิจบตัรเครดิต 

เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริหารของธนาคารทิสโกแ้ละบริษทัย่อยไดมี้การประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินแต่ละรายการ เพื�อการบนัทึกบญัชีการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ ดงันี�  

1.  สินทรัพย์และหนี� สินในบญัชีของการซื�อธุรกิจลูกหนี� รายย่อยได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี� สิน และพบวา่ ณ วนัที�จ่ายซื�อธุรกิจ มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซื�อธุรกิจ
ลูกหนี�รายยอ่ย คิดเป็นมูลค่ารวมจาํนวน 18,389 ลา้นบาท ซึ� งตํ�ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 393 ลา้น
บาท  

2.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยที์�ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต ธนาคารทิสโกแ้ละบริษทัย่อยไดมี้การประเมินและพบว่าไม่มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ควรรับรู้
เพิ�มเติม 

3.  หนี� สินที�ระบุไดห้รือหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น ธนาคารทิสโกแ้ละบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินและพบวา่
ไม่มีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�ควรรับรู้เพิ�มเติม 

หลงัจากการซื�อธุรกิจฝ่ายบริหารของธนาคารทิสโกแ้ละบริษทัยอ่ยไดท้าํการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินของธุรกิจลูกหนี�รายยอ่ย และมูลค่าตามบญัชีของแต่ละรายการที�สําคญั ณ วนัที�ธนาคาร
ทิสโกแ้ละบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุม มีดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
เงินใหสิ้นเชื�อ 34,079* 33,744 
สินทรัพยอื์�น 221 221 
เงินรับฝาก (14,622) (14,622) 
หนี� สินจากคะแนนสะสมธุรกิจบตัรเครดิต (253) (311) 
หนี� สินอื�น (643) (643) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 18,782 18,389 

รายการปรับปรุง  5 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  18,394 

* สุทธิค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื�อ 
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1.@ นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

1.M.1 การรับรู้รายได ้

ก)   ดอกเบี�ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชื�อ 

ดอกเบี�ยของเงินใหสิ้นเชื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื�อจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี�บตัรเครดิตสําหรับรายการใชจ่้ายบตัรเครดิตที�ครบ
กาํหนดผอ่นชาํระแต่ยงัไม่ชาํระตั�งแต่วนัที�บนัทึกบญัชีลูกหนี�บตัรเครดิต รับรู้รายไดด้อกเบี�ย
ลูกหนี� บตัรเครดิตจากการเบิกเงินสดล่วงหน้าตั� งแต่วนัที�เบิกเงินสด และรับรู้รายได้จาก
สินเชื�อบตัรเครดิตที�ทยอยผอ่นชาํระเป็นงวดตามเกณฑค์งคา้ง 

บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดบนัทึกรายไดด้อกเบี�ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชื�อธุรกิจที�ผิดนัด
ชาํระดอกเบี� ยเกินกาํหนดหนึ� งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื�อประเภทอื�นที�ผิดนัดชาํระ
ดอกเบี�ยเกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระจะยกเลิกรายการดอกเบี�ยคา้งรับที�ได้
บนัทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั� นออกจากบัญชี สําหรับการบนัทึกรายได้ดอกเบี� ยรับหลัง
จากนั�นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

กรณีเงินใหสิ้นเชื�อเพื�อซื�อหลกัทรัพยซึ์� งคา้งชาํระดอกเบี�ยเกินกวา่กาํหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้
ดอกเบี�ยเป็นรายได ้และจะรับรู้ดอกเบี�ยจากเงินใหสิ้นเชื�อดงักล่าวตามเกณฑเ์งินสด 

ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยจะรับรู้ดอกเบี�ยเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งอีกเมื�อบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระหนี�
ที�คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีที�ดอกเบี�ยหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัiวเงินหรือเงินให้สินเชื�อแลว้ ดอกเบี�ยหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลี�ยเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัiวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชื�อนั�น 

ข)  ดอกเบี�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี� ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค)  ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์

ค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละค่านายหนา้จากการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ถือเป็นรายได ้ณ วนัที�เกิดรายการ   
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ง) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย    
ณ วนัที�เกิดรายการ 

จ)  ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าธรรมเนียมและบริการในฐานะผูอ้อกบตัร และค่าธรรมเนียมรับจากผูใ้ชต่้างธนาคาร และ
ค่าธรรมเนียมอื�นถือเป็นรายไดต้ามเกณฑเ์งินสด 

1.M.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัiวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะบนัทึกเป็นดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี�ย
เท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัiวเงินนั�น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการ 
ใหเ้ช่าซื�อสาํหรับสัญญาเช่าซื�อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและ
แสดงหกัจากรายไดด้อกเบี�ยตลอดอายขุองสัญญาเช่าซื�อ 

รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ที�เกิดขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อ 

1.M.3 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซื�อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตาม
ธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยมีการกาํหนดวนัเวลา และราคาที�แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินที�จ่าย
สําหรับหลักทรัพย์ซื�อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืน
ดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน บริษทัย่อยไดรั้บ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนั ซึ� งสามารถนาํหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซื�อคืนอีกทอดหนึ�งหรือขายหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซื�อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงซึ� งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบี�ยรับ 
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1.M.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หักดว้ยค่าเผื�อการด้อยค่า (ถา้มี) บริษทัฯและบริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากว่า
มูลค่าตราสารหนี� ตามอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบี�ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ� งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในการร่วมค้าที�แสดงอยู่ใน                
งบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ฉ) บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนซึ� งบริษทัย่อยรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี� ที�มีการ
ปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา และถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ kN เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม เนื�องจากบริษทัย่อยตอ้งจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด    
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี� ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอื�นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ซ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ฌ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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ญ) ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปอีกประเภทหนึ� ง บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอน
เปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอน
จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

ฎ) รายการซื�อขายเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตามเกณฑ์วนัที�ครบกาํหนดชาํระ 
(Settlement date) 

1.M.5 เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนซึ� งถือเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคา
ทุนที�จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  บริษทัย่อยจะโอนเงิน
ลงทุนในลูกหนี�ดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื�อ
หนี�สงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อ
หรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  บริษทัย่อยพิจารณาบนัทึกค่าเผื�อ
หนี� สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�  

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนจะบนัทึกเป็นเงินให้สินเชื�อแก่
ลูกหนี�ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ใชใ้นการแลกเปลี�ยนบวกดว้ย
ตน้ทุนทางตรง หลงัจากนั�นจะทาํการวดัมูลค่าตามหลกัเกณฑที์�ใชส้าํหรับเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

1.M.6 ลูกหนี� /เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 

ลูกหนี� สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี� ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์�เกิดจากการชาํระราคา
ซื�อขายหลกัทรัพยผ์่านสํานกัหกับญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิลูกหนี�สํานกัหัก
บญัชีสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินที�ไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

 เจา้หนี�สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หนี�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์�เกิดจากการชาํระราคา
ซื�อขายหลกัทรัพยผ์า่นสํานกัหกับญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิเจา้หนี�สํานกัหัก
บญัชีสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 
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1.M.7 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�  

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ซึ� งแสดงสุทธิจาก             
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ� นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชี และเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.M.8 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์
และลูกหนี� ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์
รวมถึงลูกหนี� ที�ซื�อขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหนี� ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหนี� อื�น 
เช่น ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี ประนอมหนี�หรือผอ่นชาํระ 

1.M.9 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี�  

ก) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่  
ลูกหนี� และส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี� ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ�มด้วยจาํนวนเงินเพิ�มเติมที�คาดว่าจะเรียกเก็บจาก
ลูกหนี�ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี�จากประสบการณ์ในการพิจารณา
ความเสี�ยงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี� ตาม
สัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียนที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทั
ย่อยกนัสํารองในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 1 และอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ k ของมูลหนี� หลงัหัก
หลกัประกนัไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ ตามลาํดบั 

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ดอ้ยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียนดอ้ยคุณภาพ บริษทัยอ่ยบนัทึก
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี�ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอด
หนี� ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� หรือมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ย
คิดลดและระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
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สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียนที�จดัชั�นปกติ จดัชั�นกล่าวถึง
เป็นพิเศษและลูกหนี� ด้อยคุณภาพ บริษัทย่อยกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective 
Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดับความ
น่าเชื�อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 

ทั�งนี� การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที� 10 มิถุนายน 25uv 

ข) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญโดยประเมินฐานะของลูกหนี�
แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี�ยงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยที์�ใช้ค ํ� าประกนั 
และตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญเมื�อหนี� นั�นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที�จะ
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั�งนี�บริษทัยอ่ยถือพื�นฐานการจดัชั�นและการตั�งสํารองตามหลกัเกณฑ์
ที�กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัอื�น
ประกอบ 

ค) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจให้เช่าซื�อกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) 
โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตาม
พฤติกรรมของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจบตัรเครดิตกนัเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) 
โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตาม
พฤติกรรมของลูกหนี�บตัรเครดิต 

ง) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจเงินให้กูย้ืมอื�นกนัเงินสํารองสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�จดั
ชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ w และอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ k 
ของมูลหนี� หลงัหักหลกัประกนัไม่รวมดอกเบี� ยคา้งรับ ตามลาํดบั สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่
ลูกหนี� ดอ้ยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อ
หนี� สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี� ดงักล่าวในอตัราร้อยละ wNN ของยอดหนี� ตามบญัชีหลังหัก
หลกัประกนั 

จ) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� อื�นตั�งขึ�นโดยประมาณจากจาํนวนหนี� ที�อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี� ไม่ได้ ซึ� งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี� คงค้าง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน  

ฉ) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี� เป็นหนี� สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ และหนี� สูญที�ไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในรอบบญัชีที�ไดรั้บคืน 
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1.M.10 การปรับปรุงโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรื�อง “การบญัชี
สําหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา” โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�
รับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถา้มี) แต่ไม่
เกินยอดหนี�คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 ในกรณีที�เป็นการปรับโครงสร้างหนี� ที�บริษทัยอ่ยยินยอมผ่อนปรนเงื�อนไขในการชาํระหนี�  บริษทั
ยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหนี�หลงัการปรับโครงสร้างหนี� โดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับโครงสร้างหนี�  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�อตัราตน้ทุนทางการเงินตํ�ากว่าอตัราดอกเบี� ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่ 
บริษทัยอ่ยจะใช้อตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ� งผลต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของหนี�กบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�  ณ วนัที�ปรับโครงสร้างหนี�จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั�ง
จาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี� โดย
การยินยอมลดเงินตน้ หรือดอกเบี�ยที�บนัทึกในบญัชีหลงัหกัเงินสํารองที�กนัไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี�  

1.M.11 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยบ์นัทึกสินทรัพยป์ระเภทเงินสดที�ลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อย
เพื�อการซื�อขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด และการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยใ์นบญัชี
เพื�อลูกค้าของบริษทัเพื�อการควบคุมภายใน และ ณ วนัที�ในงบการเงินบริษทัย่อยจะตดัรายการ
ดงักล่าวในส่วนที�ไม่มีภาระคํ�าประกนัออกทั�งดา้นสินทรัพยแ์ละหนี� สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์
ที�เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั�น 

1.M.12 การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ย
จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัผูย้มืและใหย้มืหลกัทรัพยซึ์� งเป็นลูกคา้ของบริษทั 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระที�ตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์�ยืมมาซึ� งไดน้าํไปให้ยืมต่อเป็น “เจา้หนี� หุ้น
ยืม” และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซึ์� งนาํไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหนี� ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัสิ�นปี บริษทัย่อยปรับปรุงบญัชีเจ้าหนี� หุ้นยืมและลูกหนี� ยืมหลักทรัพย์โดย
คาํนวณจากราคาเสนอขาย ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บนัทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
นอกจากนี�  บริษทัย่อยบนัทึกเงินสดที�นาํไปวางเป็นประกนัหรือเงินสดที�ลูกหนี� ยืมหลกัทรัพยน์าํมา
วางเป็นประกันในบัญชี “ลูกหนี� ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี� ทรัพย์สินวางประกัน” 
ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลา 
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1.M.13 ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นที�ยึดคืนจากลูกหนี� ที�คา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือ
ลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�  มูลค่าของทรัพยสิ์นที�ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ� งพิจารณาตาม
มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัที�ไดรั้บโอนแต่ไม่เกินยอดหนี�คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) 
หรือมูลค่าที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ มูลค่าที�จะไดรั้บพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมิน
ของทรัพยสิ์นที�ยดึหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย และบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร
บนัทึกสาํรองเผื�อการลดมูลค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ�มเติมตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก                     
การจาํหน่ายรับรู้เมื�อมีการจาํหน่าย 

1.M.14 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวม
ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ออกจากบญัชี (ถา้มี) 

1.M.15 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสํานกังาน และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที�ตี
ใหม่หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอาคารชุดสํานกังานในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพย์
มา หลงัจากนั�นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี� บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราวเพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซึ� งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไร        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ใน
ส่วนของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลงโดยที�บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดเ้คยรับรู้ราคาที�ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี�
จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้ง
ของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนที�ลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจาํนวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั�น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที�
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื� อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั�น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสํานกังาน และอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที�ตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื�อสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ x ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีที�ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 20 ปี 

เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์  - 3, 5 ปี 

ยานพาหนะ  - 5, 6 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี�  

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�ตีราคาเพิ�มรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์
รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

1.M.16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเริ�มแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื�อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ รายจ่ายค่าสิทธิy
เพื�อใชป้ระโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี�  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ - u ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ - x ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีที�ใชง้าน 

1.M.17 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี� สินนั�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื�อรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�บนัทึกไวเ้กิดขึ�นจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการ
ดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีนั�นมาใช้ประโยชน์ได ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี� สินภาษีเงินได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�
เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิ�น
รอบระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

1.M.18 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงว่า
สินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า หรือเมื�อตอ้ง
ทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประมาณมูลค่าที�
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ทั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่า
สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบั
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้
ในกรณีสินทรัพยซึ์� งใชว้ิธีการตีราคาใหม่ และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วน
ของเจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยที์�เคยบนัทึกไว ้
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1.M.19 การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสด
จากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั�น ถา้บริษทัฯและบริษทั
ย่อยไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมด
ของสินทรัพยท์างการเงินนั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีอาํนาจควบคุม บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั�นต่อไปตามขอบเขตของความเกี�ยวขอ้งต่อเนื�องกบั
สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อหนี� สินทางการเงินนั�น
สิ�นสุดลง เช่น เมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสัญญาไดสิ้�นสุด ยกเลิก หรือครบกาํหนด 

1.M.20 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้น
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดาํเนินงาน  

1.M.21 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายโบนสัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งถือเป็นผลตอบแทน             
การปฏิบติังานประจาํปีของพนักงานที�จ่ายชาํระด้วยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัฯ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี� เมื�อพนกังานไดรั้บสิทธิเนื�องจาก
ถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังานแลว้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุ้น
ถัวเฉลี�ยรายวนัตั� งแต่วนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานเป็นเกณฑ์และจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงตามการเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้นเพื�อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ
หนี� สินโบนสัคา้งจ่าย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานแต่ละปี จนกว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
จ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิ�น 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�
พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที�บริษทัฯและบริษทัย่อย
จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื&นของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนั�น บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ� ง            
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

1.6.22 รายไดร้อตดับญัชีสาํหรับคะแนนสะสมแลกของรางวลั 

ภาระผูกพนัจากการให้คะแนนสะสมเพื�อแลกซื�อสินคา้หรือบริการในอนาคตมีการรับรู้และวดั
มูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหรือคา้งรับตามคะแนนสะสมทั�งหมดที�คาดว่าจะมีการใช้
สิทธิคูณดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณต่อหน่วยคะแนน ซึ� งอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวลัที�
ใหลู้กคา้มาใชสิ้ทธิแลก 

ภาระผูกพนัดงักล่าวจะรับรู้เป็น “รายไดร้อตดับญัชีสําหรับคะแนนสะสมของรางวลั” และทยอย
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนภายใตร้ายการ “รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ” เมื�อลูกคา้มาใชสิ้ทธิ 
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1.M.23 ประมาณการหนี� สิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

1.M.24 ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  

การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที� 39 เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ก) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม 
บริษทัยอ่ยรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณตามราคาตลาด หรือตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับทั�วไป กรณีที�ไม่มีราคาตลาด 

ข) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยรั์บรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาซื�อขายล่วงหน้าซึ� งมีไวเ้พื�อคา้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้าคาํนวณจากราคาที�ใช้ชําระราคา ณ สิ�นวนัทาํการของบริษทั ตลาด
อนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

1.M.25 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อ
โอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพ
คล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพ
คล่องได้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
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ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณ
ขึ�น  

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

1.M.26 เครื�องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับที�  107 เรื� อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน” 
ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ เงินลงทุน ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ลูกหนี� สํานกัหักบญัชี 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(หนี� สิน) หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม 
เจา้หนี� ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และเจา้หนี� สํานักหักบญัชี บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีความเสี� ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.38 

ข) มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักดว้ยค่าเผื�อ             
หนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนกั (Duration) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั w ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม
ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัมากกวา่ w ปีที�มี
ราคาซื�อขายในตลาดจะใช้ราคาซื�อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที�ดีที�สุด ส่วน
กรณีที�ไม่มีราคาซื�อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบี� ยในตลาดที�ใช้กันอยู่ในปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันใน      
การประมาณมูลค่ายติุธรรม   
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินตาม
หลกัเกณฑด์งันี�   

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� นหรือมีอตัราดอกเบี�ย
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี� ยในตลาด ไดแ้ก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย)์ ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ลูกหนี� สํานักหักบญัชี                 
เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ และเจา้หนี�สํานกัหักบญัชีแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินลงทุนในตราสารหนี�  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

- เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที�เป็นเงินลงทุนใน      
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส              
เงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื�นที�มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั  

- เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และดอกเบี� ยค้างรับ ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและเงินให้
สินเชื�อรายย่อยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ
ดอกเบี�ยคา้งรับตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เนื�องจากเงิน
ให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและ
เงินใหสิ้นเชื�อรายยอ่ยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตตามสัญญาคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ยสําหรับการปล่อยสินเชื�อ     
รายใหม่ในปัจจุบนั 

- ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสําหรับ
เงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที�เกี�ยวข้อง เช่น อตัรา
แลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทน
ของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ บริษทัยอ่ยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของ
คู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 
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1.M.27 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนัและแสดงจาํนวนสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงินเมื�อมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวม้าหกักลบลบหนี�กนั และตั�งใจที�จะ
จ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที�
จ่ายชาํระหนี� สิน 

1.M.28 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที�สาํคญั  มีดงันี�  

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน               
การพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
และหนี� สินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
จากความเสี�ยงดา้นเครดิตที�อาจเกิดขึ�น ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�
คาดวา่จะเกิดขึ�นจากเงินใหสิ้นเชื�อเมื�อลูกหนี� มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี� เงินตน้และ/หรือดอกเบี�ย 
โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชาํระหนี�  และการใช้
ประมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั�งนี�การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที�
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ดงันั�นการปรับปรุงค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญอาจ
เกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  
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มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที�ไม่มีการ
ซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเสี� ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื�องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใช้ในการ
คาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบั
ชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุน
ทั�วไป เมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน 
หรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ� งประเมินโดย       
ผูป้ระเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน             
ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได ้เนื�องจากไม่มีราคาในตลาดที�สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.10 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอาย ุ                            
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอาย ุ                        
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานกังานดว้ยราคาที�ตีใหม่ ซึ� งราคาที�ตีใหม่นี� ได้
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.11  

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ช ้เมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี�
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน  

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี� สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยั                             
ข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั� น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ� นเงินเดือนในอนาคต                          
อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน                                 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่า                               
บริษทัฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี� ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที�ให้เช่า
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ�น จึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

การนําบริษทัย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยที�นาํมารวมเพื�อจดัทาํงบการเงินรวมหรือไม่ 
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2. ข้อมูลทั'วไป 

2.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ� นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อการลงทุน 
(Holding company) โดยมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มทิสโก ้ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่� 48/49 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2.2 ทุนเรือนหุ้น 

 หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทุกประการ เวน้แต่ขอ้กาํหนดบางประการเกี�ยวกบั
เงินปันผลและบุริมสิทธิอื�นๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เช่น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกบัผูถื้อหุ้นสามญั
ดว้ย แมบ้ริษทัฯมิไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในปีใด บริษทัฯอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิตามอตัราที�กาํหนดดังกล่าวก็ได้ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีที�บริษทัฯ
ประกาศจ่ายเท่านั�น และไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลยอ้นหลงัสําหรับปีที�บริษทัฯมิไดป้ระกาศจ่าย โดยตั�งแต่
วนัที� 30 มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

2.3 สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม                          
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย                                
ไวค้รบถว้นแลว้ 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามมาตรา 90 
ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กับ
กรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย 
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2.5 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ                             
ถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียง 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม                           
เงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน                         
ซึ� งเทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

3. ข้อมูลเพิ'มเติม 

3.D    งบการเงินรวม 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ� งรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม kuMN และ kuuv มีดงันี�   

   (หน่วย: ร้อยละ) 

  จดัตั�งขึ�นใน 
อตัราร้อยละของการถือหุ้น

โดยบริษทัฯ 
ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

   2560 2559 

บริษทัย่อยที'บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั จดัการลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั เช่าซื�อและสินเชื�อรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
 (เดิมชื�อ บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั) 

นายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั (อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) เช่าซื�อ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทัย่อยที'บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 51.00 51.00 
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3.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559  

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู 1,148,951 ~NN,NNN w,v�~,vuw w,��k,w�v 440,000 1,882,149 
ธนาคารพาณิชย ์ 500,213 kN,w�k,Mk2 kN,M�k,~xu 165,083 16,112,929 16,278,012 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 452 kk,NwN,~v� kk,Nww,x�v 518 19,899,213 19,899,731 

รวม 1,649,616 �k,v~x,uwv ��,Mxx,wxu 1,607,750 36,452,142 38,059,892 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 2,832 ww,w�k w�,NN� 97 7,348 7,445 

รวมในประเทศ w,Muk,��~ �k,vv�,Mvw ��,M��,wxv 1,607,847 36,459,490 38,067,337 

ต่างประเทศ       

ดอลลาร์ฮ่องกง wN - wN 80 - 80 

รวมต่างประเทศ wN - wN 80 - 80 

รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ w,Muk,�u~ �k,vv�,Mvw ��,M��,w�v 1,607,927 36,459,490 38,067,417 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ kx�,w�k - kx�,w�k 533,487 - 533,487 

รวม kx�,w�k - kx�,w�k 533,487 - 533,487 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ uv - uv 75 - 75 

รวมในประเทศ kx�,kNw - kx�,kNw 533,562 - 533,562 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ ที�มีภาระคํ�าประกนั 
งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประเภทของการวางเป็นประกนั 

 2560 2559  

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยในประเทศ wN 10 ค ํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืน
ภาคเอกชนโดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสญัญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื�อคืนภาคเอกชน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ธนาคารพาณิชย ์ 18,800 wu,000 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 21,900 19,750 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ธนาคารพาณิชย ์ 18,290 15,157 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 22,008 19,958 

3.3 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap 
agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี�ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสญัญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสญัญา 

อตัราดอกเบี�ย - 29,815 1,200,000 - 34,118 1,200,000 

รวม - 29,815 1,200,000 - 34,118 1,200,000 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 kuMN kuuv 

เงนิลงทุนเผื'อขาย – มูลค่ายุตธิรรม    
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,642,792 4,253,685 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 692,187 870,470 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ 408,961 414,163 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 449,179 375,295 
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนในประเทศ 65,540 58,722 
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 869,582 781,885 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื'อขาย 7,126,781 6,752,760 

ตราสารหนี&ที'จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 13,683 13,559 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (13,683) (13,543) 

รวมตราสารหนี&ที'จะถือจนครบกาํหนด  - 16 

เงนิลงทุนทั'วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 456,014 488,479 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (35,652) (52,410) 

รวมเงนิลงทุนทั'วไป 420,362 436,069 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 7,547,143 7,188,845 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 kuMN kuuv 

เงนิลงทุนเผื'อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 869,582 781,885 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 869,582 781,885 
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3.4.2 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 

ไม่เกิน        
w ปี w - u ปี เกิน u ปี รวม 

ไม่เกิน        
w ปี w - u ปี เกิน u ปี รวม 

เงินลงทุนเผื'อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ �,M�w - k �,M�x 4,252 - 2 4,254 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน ~wk k~v - w,wNw 182 1,102 - 1,284 

รวม u,�ux k~v k u,��� �,434 1,102 2 5,538 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (w) - - (w) (1) - - (1) 

รวม u,�uk k~v k u,��x 4,433 1,102 2 5,537 

ตราสารหนี&ที'จะถือจนครบกาํหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา w� - - w� 14 - - 14 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (w�) - - (w�) (14) - - (14) 

รวม - - - - - - - - 

รวมตราสารหนี& u,�uk k~v k u,��x 4,433 1,102 2 5,537 

3.4.3 เงินลงทุนที�มีภาระผกูพนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� xw ธนัวาคม  
ประเภทเงินลงทุน 2560 2559 ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 2 คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 774 - หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล                      

การหกับญัชี 
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3.4.4 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที�ประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  1,460 - 1,460 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 

3.4.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์�นที�บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป                 
ของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายแลว้ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 kuMN kuuv 

 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 เคไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั จูกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,240 - 10 331 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 4,275 - 10 4,265 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 3,659 - 10 3,233 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  18,062 - wN 17,622 - 10 
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 19,995,859 19,395,837 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 573,925 442,750 73,245 73,245 
 573,925 442,750 20,069,104 19,469,082 

x.u.w เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ประเภทหลกัทรัพยที์�ลงทุน  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
สัดส่วนการถือหุน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                       

31 ธนัวาคม 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที'บริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง         
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร               หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 17,641 17,641 2,764 2,027 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จาํกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 1,075 1,075 200 110 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

จดัการลงทุน หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 110 110 798 460 

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  เช่าซื�อและ              หุน้บุริมสิทธิ หุน้บุริมสิทธิ 99.99 99.99 3 3 1 1 
 สินเชื�อรายยอ่ย หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 270 270 99 99 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลยี จาํกดั  
การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 22 22 80 25 

บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ 
โซลูชั�น จาํกดั 

 (เดิมชื�อ บริษทั ทิสโก ้ 
  ลีสซิ�ง จาํกดั) 

นายหนา้ประกนัภยั หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 137 137 165 20 

บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั 
(อยูใ่นระหวา่งการชาํระ
บญัชี) 

เช่าซื�อ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 142 142 - - 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ ทิสโก ้
จาํกดั 

การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 5 5 25 20 

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 700 100 - - 
      20,105 19,505 4,132 2,762 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า      (109) (109)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      19,996 19,396   
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3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ� งเป็นเงินลงทุนในกิจการที�บริษัทฯและบริษัทอื�นควบคุมร่วมกัน                   
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทิสโก ้โตเกียว           

ลีสซิ�ง จาํกดั  
ลีสซิ�ง �v.NN �v.NN 73,245 73,245 573,925 442,750 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 

ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว              
ลีสซิ�ง จาํกดั  

ลีสซิ�ง �v.NN �v.NN 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข)  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน              
งบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที�ควบคุม
ร่วมกนั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
xw ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื�นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                      
xw ธนัวาคม 

เงินปันผลรับ                                      
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                        

xw ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ทิสโก ้ โตเกียว 
ลีสซิ�ง จาํกดั  

130,420 131,212 755 27,431 - - 
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ค) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ที�มีสาระสาํคญั 

บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ�ง จาํกดั ร้อยละ 49 กิจการร่วมคา้
ดงักล่าวดาํเนินธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ�ง เงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิ�ง จาํกดั บนัทึก
โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (Equity method) ในงบการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินแบบย่อของการร่วมคา้
ดงักล่าวแสดงดงัต่อไปนี�  

 สรุปรายการฐานะการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 
สินทรัพยร์วม 10,327 10,386 
หนี� สินรวม (8,794) (9,124) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (361) (358) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,172 904 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของของบริษทัฯ ร้อยละ 49 ร้อยละ 49 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 574 443 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
รายไดร้วม 771 802 
ค่าใชจ่้ายรวม (511) (483) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 260 319 
ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้(ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ 40 11 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (34) (62) 
กาํไรสาํหรับปี 266 268 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 2 56 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 268 324 

ง) ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของกิจการที�ควบคุมร่วมกนั 

การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย 1,008 841 
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3.6 เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับ 

3.6.1   จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&   
เงินเบิกเกินบญัชี 551,542 - 
เงินใหสิ้นเชื�อ 109,917,587 72,305,583 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 160,573,930 172,549,566 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 197,102 472,172 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (19,741,455) (20,180,240) 
หกั: เงินรับล่วงหนา้สญัญาเช่าทางการเงิน (114,906) (213,078) 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  251,383,800 224,934,003 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 715,653 520,704 
หกั:  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (11,447,166) (7,973,890) 
หกั: ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�  (8,948) (9,748) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 240,643,339 217,471,069 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� xw ธนัวาคม 
 2560 2559 

เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&   
เงินใหสิ้นเชื�อ 3,540,000 1,803,100 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ  - - 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 3,540,000 1,803,100 

3.6.2  จาํแนกตามสกุลเงินและถิ�นที�อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� xw ธนัวาคม 
 kuMN kuuv  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 245,051,902 6,331,898 251,383,800 218,744,111 6,189,892 224,934,00x 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�                             

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 245,051,902 6,331,898 251,383,800 218,744,111 6,189,892 224,934,00x 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� xw ธนัวาคม 
 kuMN kuuv 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 3,540,000 - 3,540,000 1,803,100 - 1,803,100 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�                                     

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 3,540,000 - 3,540,000 1,803,100 - 1,803,100 
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3.6.3   จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั�น 
       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ         

บริษทัยอ่ยอื�น รวม 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่      

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,859,787 42,769 14,857 7,275 1,495 1,926,183 - 1,926,183 
อุตสาหกรรมการผลิตและ

การพาณิชย ์ 20,920,245 1,173,805 133,149 66,408 107,190 22,400,797 - 22,400,797 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ

การก่อสร้าง 15,178,993 167,588 50,014 18,649 17,639 15,432,883 - 15,432,883 
การสาธารณูปโภคและ

บริการ 24,636,419 967,676 118,68x 62,829 65,073 25,850,680 - 25,850,680 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 109,400,504 11,560,962 1,419,507 791,511 560,880 123,733,364 3,433,890 127,167,254 
สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 18,386,159 1,616,539 263,19� 131,052 30,203 20,427,147 60,671 20,487,818 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 19,278,784 631,250 246,650 195,621 405,025 20,757,330 - 20,757,330 
ธุรกิจบตัรเครดิต - - - - - - 2,952,195 2,952,195 
อื�นๆ 12,817,635 997,250 189,195 126,847 277,733 14,408,660 - w�,�N~,M60 

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  222,478,526 17,157,839 2,435,249 1,400,192 1,465,238 244,937,044 6,446,756 251,383,800 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 474,676 192,766 1,883 133 3 669,461 46,192 �wu,Mux 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�

และดอกเบี�ยคา้งรับ 222,953,202 17,350,605 2,437,132 1,400,325 1,465,241 245,606,505 6,492,948 252,099,453 

 
       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ       

บริษทัยอ่ยอื�น รวม 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่      
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 426,150 30,352 11,918 7,155 759 476,334 - 476,334 
อุตสาหกรรมการผลิตและ

การพาณิชย ์ 18,399,474 1,122,935 154,503 65,785 117,472 19,860,wMv - 19,860,1Mv 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ

การก่อสร้าง 13,414,247 121,882 37,978 23,427 22,444 13,619,978 - 13,619,978 
การสาธารณูปโภคและ

บริการ 27,872,035 348,251 320,057 85,993 145,705 28,772,041 - 28,772,041 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 118,084,143 12,741,097 1,671,048 1,030,141 792,296 134,318,725 3,122,108 137,440,833 
สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 15,787,723 1,452,248 253,085 114,016 8,615 17,615,687 317,698 17,933,385 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 837,582 49,987 26,118 15,851 49,270 978,808 - 978,808 
อื�นๆ 5,275,181 409,920 94,495 54,600 18,259 5,852,455 - 5,852,455 

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  200,096,535 16,276,672 2,569,202 1,396,968 1,154,~20 221,494,1v7 3,439,80M 224,934,00x 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 302,295 181,729 - - - 484,024 36,680 520,704 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�

และดอกเบี�ยคา้งรับ 200,398,830 16,458,401 2,569,202 1,396,968 1,154,820 221,978,221 3,476,486 225,454,70� 
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3.6.4 จาํแนกตามประเภทการจดัชั�นของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 

เงินใหสิ้นเชื�อ 
แก่ลูกหนี�       

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใช้
ในการตั�งค่าเผื�อ
หนี�สงสยัจะสูญ 

ค่าเผื�อหนี�                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินใหสิ้นเชื�อ 
แก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใช้
ในการตั�งค่าเผื�อ
หนี�สงสยัจะสูญ 

ค่าเผื�อหนี�                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       

- จดัชั�นปกติ 222,953 185,825 3,320 200,399 177,089 2,658 

-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,351 15,503 3,591 16,458 15,567 2,041 

- จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,437 2,214 889 2,569 2,534 827 

- จดัชั�นสงสยั 1,400 1,170 423 1,397 1,384 416 

- จดัชั�นสงสยัจะสูญ 1,465 852 389 1,155 1,062 273 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 2,088 - - 1,276 

รวม 245,60M kNu,uM� wN,700 221,978 197,636 7,491 

(1) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื&อแก่ลกูหนี.คาํนวณจากมูลหนี.หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี.ตามสัญญาเช่าซื.อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี.เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที& 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้มีสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ที&สนส.5/2559 จาํนวน 6,140 ล้านบาท (ณ วันที& 31 ธันวาคม 
2559 จาํนวน 3,158 ล้านบาท) โดยธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจาํนวน 4,051 ล้านบาท (ณ วันที& 31 
ธันวาคม 2559 จาํนวน 1,882 ล้านบาท) ไปเป็นสํารองของลูกหนี.รายตัว ซึ& งเมื&อรวมกับยอดเงินสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 4,561 ล้านบาท         
(ณ วันที& 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 4,333 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั.งสิ.นมีจาํนวน 8,612 ล้านบาท (ณ วันที& 31 ธันวาคม 2559 
จาํนวน 6,215 ล้านบาท)  

 อตัราที�ใชใ้นการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (1) ลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียน (1) เงินใหสิ้นเชื�ออื�น (2) 

 ณ วนัที� xw ธนัวาคม ณ วนัที� xw ธนัวาคม ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 kuMN  2559 kuMN  2559 kuMN  2559 

จดัชั�นปกติ N.v� 0.80 1.63 1.57 1 1 

จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ wN.�� 5.92 16.80 16.80 2 2 

จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 30.33 28.21 35.75 34.57 100 100 

จดัชั�นสงสัย 26.43 24.19 35.75 34.57 100 100 

จดัชั�นสงสัยจะสูญ 25.32 22.75 35.75 34.57 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี&ยที&ใช้ในการตั.งค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญซึ&งได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกิน
กว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี.รายตัวแล้ว 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที&ใช้ในการตั.งค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั.นตํ&าของ ธปท. 
 

 



 

36 
 

3.6.5    ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีลูกหนี� ภายใต้สัญญาเช่าซื� อและสัญญาเช่าการเงินรวม 
141,107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 152,906 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับ
รถยนตแ์ละสัญญาเช่าการเงินสาํหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพื�อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุใน
สัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน w ปี                   

แต่ไม่เกิน u ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตาม

สัญญาเช่า 53,110 94,869 5,533 7,259 160,771 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (7,082) (8,677) (212) (3,578) (19,549) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (80) (34) - (1) (115) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�า               

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 45,948 86,158 5,321 3,680 141,107 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2)     (3,869) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    137,238 
(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที&เกิดขึ.นเมื&อเริ&มแรกจากการให้เช่าซื.อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี.

รายตัวแล้ว 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน w ปี                    

แต่ไม่เกิน u ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตาม

สัญญาเช่า 58,191 101,931 4,783 8,117 173,022 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (7,534) (8,981) (163) (3,225) (19,903) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (89) (121) - (3) (213) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�า                 

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 50,568 92,829 4,620 4,889 152,906 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2)     (3,427) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    149,479 
(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที&เกิดขึ.นเมื&อเริ&มแรกจากการให้เช่าซื.อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที&ประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรอง

ขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี.รายตัวแล้ว 
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3.6.6    เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายไดข้องบริษทัยอ่ย 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                                     
ธปท.(D) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                
ของธนาคารทิสโก ้                                      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ธนาคารทิสโก ้ 2560 2559 2560 2559 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 6,122 6,573 6,860 7,395 

(E) คาํนวณจากยอดหนี.เป็นรายบญัชี 
(D) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี.ยค้างรับเมื&อลกูหนี.ผิดนัดชาํระดอกเบี.ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวนัครบกาํหนดชาํระ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

บริษทัยอ่ยอื�น 2560 2559 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงิน   
    และลกูหนี� เงินใหกู้ย้มือื�นที�ระงบัการรับรู้รายได ้ 559 650 

3.6.7    รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ� งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ของ
บริษทัยอ่ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 19,741 20,180 

(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี.ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื.อและสัญญาเช่าการเงินซึ&งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที&เกิดขึ.นเมื&อเริ& มแรก      

จากการให้เช่าซื.อ 

3.6.8    การปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ลูกหนี� ที�ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนี� ในระหวา่งปี   
จาํนวนลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี� โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข                 

การชาํระหนี�  (ราย) 3,648 M,421 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 1,152 2,805 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 1,136 2,820 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา (ลา้นบาท) - 9 
อายสัุญญาถวัเฉลี�ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)   

ลูกหนี� เช่าซื�อ 4 5 
ลูกหนี� สินเชื�อเคหะ 4 2 
ลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 4 4 
ลูกหนี� สินเชื�อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - w 
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ข้อมูลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที�เกี�ยวข้องกับลูกหนี� ที�ผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�   365 343 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที�ไดรั้บชาํระ  1,478 1,155 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงคา้งของ
ลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)

 ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที�มี     
 การปรับโครงสร้างหนี� 17,265 4,646 16,638 5,286 

3.7 ค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญ/ค่าเผื'อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี& 

3.7.1    ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ�ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 
สาํรอง

ส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 2,775,661 2,123,183 935,111 494,702 369,707 1,275,526 7,973,890 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม 

ในระหวา่งปี 835,353 1,578,102 276,639 1,327,506 2,012,151 926,435 6,956,186 
หนี� สูญตดับญัชี (2,241) (23,299) (215,110) (1,333,575) (1,908,685) - (3,482,910) 
ยอดปลายปี 3,608,773 3,677,986 996,640 488,633 473,173 2,201,961 11,447,166 

 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ�ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 
สาํรอง

ส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 1,986,095 1,269,078 1,073,807 712,133 815,222 311,935 6,168,270 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม 

ในระหวา่งปี 790,553 871,395 18,330 1,830,336 1,616,790 963,591 6,090,995 
หนี� สูญตดับญัชี (987) (17,290) (157,026) (2,047,767) (2,062,305) - (4,285,375) 
ยอดปลายปี 2,775,661 2,123,183 935,111 494,702 369,707 1,275,526 7,973,890 
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3.7.2     ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   

 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,630,677 4,067,687 1,275,526 7,973,890  
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 2,553,187 3,476,564 926,435 6,956,186 
หนี� สูญตดับญัชี (655,328) (2,827,582) - (3,482,910) 

ยอดปลายปี 4,528,536 4,716,669 2,201,961 11,447,166 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   

 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,300,466 3,555,869 311,935 6,168,270 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 601,511 4,525,893 963,591 6,090,995 
หนี� สูญตดับญัชี (271,300) (4,014,075) - (4,285,375) 

ยอดปลายปี 2,630,677 4,067,687 1,275,526 7,973,890  

3.�.x ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�ของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� xw ธนัวาคม 
 kuMN kuuv 
ยอดตน้ปี 9,748 - 
เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - 9,748 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (800) - 

ยอดปลายปี 8,948 9,748 

3.7.4    เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 5,300 5,121 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1) 1,701 1,516 
(E)   ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที&ประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกิน

กว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็น  สาํรองของลูกหนี.รายตัวแล้ว 
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3.8 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.8.1   เงินลงทุนในบริษัทที� มีปัญหาเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยที�      
ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื�อขาดทุนที�บนัทึก 
 ราคาทุน  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มลูค่ายติุธรรม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ในบญัชีแลว้ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ตราสารหนี�  - หุน้กู ้(1) w 1 - - w 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั (2) - 6 - - - 6 
(1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที&ออกโดยสถาบันการเงินซึ&งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั&งปิดกิจการเมื&อวันที& 8 ธันวาคม 2540  
(2) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ&งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที&เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที&

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี&ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื&องหรือบริษัทที&ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี.ย 

3.8.2 สินทรัพย์จัดชั� นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (1) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี�                      
ที�รับโอนมา  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย            
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

รวม  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 kuMN kuuv kuMN kuuv kuMN kuuv kuMN kuuv kuMN kuuv 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 263,479 235,147 - - - - - - 263,479 235,147 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,158 16,277 - - - - - - 17,158 16,277 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,435 2,569 - - - - - - 2,435 2,569 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,400 1,397 - - - - - - 1,400 1,397 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 1,465 1,155 x� 54 14 14 12 12 1,528 1,235 

รวม k~u,vx� 256,545 x� 54 14 14 12 12 k~M,000 256,625 

(1)  มูลหนี.จัดชั.นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี.โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื&น  และเงินให้สินเชื&อแก่สถาบันการเงิน (ซึ&งแสดงเป็นส่วนหนึ&ง
ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.8.3 การจดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจธนาคาร
สาํหรับสินเชื�อที�กนัสาํรองเป็นรายกลุ่ม (Collective Approach)  

x.~.x.w สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อ 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลหนี�  
ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง                

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (E) 
อตัราที�ใช้ในการตั�ง                        

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (I) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ wkk,ww6 131,798 wkk,ww6 131,798 N.v� 0.80 w,w�k 1,052 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ wk,kv~ 13,434 wk,kv~ 13,434 wN.�� 5.92 w,k~� 795 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน w,Mx8 2,134 w,Mx8 2,134 30.33 28.21 �v� 602 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย ~vw 1,168 ~vw 1,168 26.43 24.19 kxM 283 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ MMN 1,017 MMN 1,017 25.32 22.75 wM� 231 

รวม wx�,MNx 149,551 wx�,MNx 149,551   x,xkM 2,963 

(1) บริษัทย่อยที&ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้นาํมูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี.เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญของลูกหนี.ตาม
สัญญาเช่าซื.อ 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี&ยที&ใช้ในการตั.งค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญ ซึ&งได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรอง
ขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี.รายตัวแล้ว 

(I) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี.รายตัวแล้ว 

x.~.x.k สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหนี�                                        
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ              

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง                          
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1)                           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (D)                   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 kuMN kuuv kuMN kuuv kuMN kuuv kuMN kuuv 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 20,027 16,665 kN,Nk� 16,665 1.63 1.57 xk� 261 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,731 1,527 w,�xw 1,527 16.80 16.80 kvw 257 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 288 269 k~~ 269 35.75 34.57 wNx 93 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 143 125 w�x 125 35.75 34.57 uw 43 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 33 9 xx 9 35.75 34.57 wk 3 

รวม kk,kkk 18,595 kk,kkk 18,595   �~� 657 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี&ยที&ใช้ในการตั.งค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญ ซึ&งได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรอง
ขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี.รายตัวแล้ว 

(2) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที&เกินกว่าสาํรองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี.รายตัวแล้ว 
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3.8.� ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลุกหนี� เงินให้กูย้ืมอื�นของบริษทัย่อยอื�นจาํแนก
ตามประเภทการจดัชั�นตามประกาศขงะนาคารแห่งประเทศไทย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าลูกหนี�  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่าลูกหนี�  - สุทธิ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ  5,407 2,365 338 117 5,069 2,248 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  512 486 127 82 385 404 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน  195 206 108 109 87 97 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั  124 149 66 78 58 71 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ  209 234 108 97 101 137 

รวม 6,447 3,440 747 483 5,700 2,957 

3.8.5 ลูกหนี� ที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร 

    ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 
จาํนวนรายลูกหนี�   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มูลหนี�   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
หลกัประกนั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ที�บนัทึกในบญัชีแลว้ (2)              

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (1) 1 1 737 821 635 656 737 (3) 821 (3) 

2.  บริษทัอื�นที�มิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจด
ทะเบียนที�เขา้ข่ายถูกเพิกถอนของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 4 � MMk 577 255 249 8 7 

3.  บริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่ง
การฟื� นฟูการดาํเนินงาน - - - - - - - - 

4.  บริษทัที�รายงานผูส้อบบญัชีระบุ
วา่มีปัญหาเกี�ยวกบัการดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 5 5 1,399 1,398 890 905 745 828 

(1) บริษัทดงักล่าวอยู่ระหว่างการฟื. นฟูการดาํเนินงาน 
(2) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญดงักล่าวได้รวมค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที&เกินกว่าสํารองขั.นตํ&าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของลกูหนี.รายตวัแล้ว 
(3) ค่าเผื&อหนี.สงสัยจะสูญจาํนวนดงักล่าวได้รวมค่าเผื&อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.แล้ว 
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3.9  ทรัพย์สินรอการขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ทรัพย์สินที'ได้จากการชําระหนี&    

   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   

ยอดตน้ปี 11,713 16,397 
จาํหน่าย - (4,684) 

ยอดปลายปี 11,713 11,713 

   สังหาริมทรัพย์   
ยอดตน้ปี 7,398 31,610 
เพิ�มขึ�น 3,284,008 4,024,148 
จาํหน่าย (3,285,706) (4,048,360) 

ยอดปลายปี 5,700 7,398 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย  17,413 19,111 

   หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า    
ยอดตน้ปี 11,745 617 
เพิ�มขึ�น 923 11,632 
ลดลง (529) (504) 

ยอดปลายปี 12,139 11,745 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 5,274 7,366 
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3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื'อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                                      

ณ วนัที�  xw ธนัวาคม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ                      

ณ วนัที�  xw ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 32,157 32,157 778,245 778,245 
โอนเปลี�ยนประเภทสินทรัพย ์ - - 40,690 - 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม              239 - 15,568 - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 32,396 32,157 834,503 778,245 

 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอาคารชุดสํานักงานให้เช่า บริษทัฯและ               
บริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ�นปี 2560 โดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑ์การประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธี
คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้�เป็นกระแสเงินสด (discounted cash flow) ในการประมาณการกระแส 
เงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย อัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(capitalisation rate) อตัราคิดลด (discount rate) และรายการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยอา้งอิงขอ้มูลจากขอ้มูลตลาด
ที� มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที�ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ รวมทั� งพิจารณาผล
ประกอบการที�ผา่นมาและแนวโนม้ในอนาคตของทรัพยสิ์นที�ประเมิน ภาวะอุปสงค์อุปทานของตลาดและ
ปัจจยัที�มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาภายในของธนาคาร
ทิสโกที้�มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 

  ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม                      

เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น 

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 585 - 1,300 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 

ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 

ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 11.7 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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3.11 ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพยซ์ึ� งแสดง

มูลค่าตามราคาที�ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ� งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารและอาคารชุด
สาํนกังานและส่วน

ปรับปรุง ที�ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 

เครื�องตกแต่งติดตั�ง 
คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 2,103,897 17,509 1,030,175 1,075,105 169,507 4,396,193 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 68,761 96,721 57,864 223,346 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (5,341) (100,180) (41,190) (146,711) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  2,103,897 17,509 1,093,595 1,071,646 186,181 4,472,828 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 111,346 89,494 8,319 209,159 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (25,248) (7,379) (37,700) (70,327) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 2,103,897 17,509 1,179,693 1,153,761 156,800 4,611,660 
ค่าเสื'อมราคาสะสม:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 72,346 - 724,730 853,258 112,520 1,762,854 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 39,445 - 55,938 63,273 19,391 178,047 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/                    

ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (4,365) (75,041) (41,182) (120,588) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  111,791 - 776,303 841,490 90,729 1,820,313 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 39,902 - 66,774 71,803 24,284 202,763 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/             

ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (20,007) (6,913) (37,691) (64,611) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 151,693 - 823,070 906,380 77,322 1,958,465 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,992,106 17,509 317,292 230,156 95,452 2,652,515 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,952,204 17,509 356,623 247,381 79,478 2,653,195 
ค่าเสื'อมราคาสําหรับปีสิ&นสุดวนัที' ND ธันวาคม:       
2559       178,047 

2560      202,763 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ์� ง

แสดงมูลค่าตาม

ราคาที�ตีใหม่ สินทรัพยซึ์� งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

อาคารชุด

สาํนกังานและ

ส่วนปรับปรุง 

ส่วนปรับปรุง

อาคารชุด

สาํนกังาน 

เครื�องตกแต่ง

ติดตั�งและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 576,621 189,065 314,680 63,572 1,143,938 

ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - 16,919 35,969 52,979 105,867 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (2,959) (26,028) (28,987) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 576,621 205,984 347,690 90,523 1,220,818 

ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - 6,747 49,428 - 56,175 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - (43,935) (132) (23,830) (67,897) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 576,621 168,796 396,986 66,693 1,209,096 

ค่าเสื'อมราคาสะสม:      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 21,428 12,913 176,811 55,533 266,685 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,714 7,814 35,836 6,477 60,841 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/โอนออก - - (2,913) (26,028) (28,941) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 32,142 20,727 209,734 35,982 298,585 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,714 10,748 41,367 10,335 73,164 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/โอนออก - (3,246) (132) (23,830) (27,208) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 42,856 28,229 250,969 22,487 344,541 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 544,479 185,257 137,956 54,541 922,233 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 533,765 140,567 146,017 44,206 864,555 

ค่าเสื'อมราคาสําหรับปีสิ&นสุดวนัที' ND ธันวาคม:      

2559     60,841 

2560     73,164 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระในปี 2556 โดยใชว้ธีิรายได ้(Income Approach)  

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสาํนกังานดงักล่าวดว้ยวธีิราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จะเป็นดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสื�อมราคาสะสม 838,065 871,342 247,605 256,441 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาที�เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ผลกระทบต่อราคาที�ตีใหม่ 
เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น  

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 585 - 1,300 ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 11.7 ราคาที�ตีใหม่ลดลง 

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:   
ราคาทุน 1,477,211 497,298 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (939,515) (314,816) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 537,696 182,482 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559:   
ราคาทุน 1,358,693 448,516 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (791,640) (252,213) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 567,053 196,303 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 567,053 379,659 196,303 90,562 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 135,661 267,880 48,782 144,820 
จาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (17,143) (5,963) - (5,963) 
ค่าตดัจาํหน่าย (147,875) (74,523) (62,603) (33,116) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 537,696 567,053 182,482 196,303 

3.13 สินทรัพย์อื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 387 145,009 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ�มสุทธิ 478,262 378,538 3,810 4,335 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 27,468 14,474 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 585,431 268,114 130,240 106,448 
ภาษีเงินไดร้อขอคืนและภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 29,122 33,050 - - 
เงินมดัจาํ 74,638 58,350 2,118 2,119 
ลูกหนี� อื�น 732,083 552,740 3 - 
สินทรัพยอื์�นๆ  410,908 356,587 29,630 29,067 
รวมสินทรัพยอื์�น 2,338,299 1,806,862 165,801 141,969 
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3.14 เงินรับฝาก 

3.14.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 3,785,003 3,690,699 
ออมทรัพย ์ 64,544,344 51,928,032 
จ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 8,978,148 7,606,080 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 10,389,836 6,994,920 
  - เกิน 1 ปี 492,353 238,889 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 92,614,160 84,608,904 
รวม 180,803,844 155,067,524 

3.14.2 จาํแนกตามระยะเวลาที�เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� xw ธนัวาคม 
 2560 2559 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 180,398,973 154,747,368 
เกิน 1 ปี 404,871 320,156 
รวมเงินรับฝาก 180,803,844 155,067,524 
(1)รวมสัญญาที&ครบกาํหนดแล้ว   

3.14.3 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที�เป็นเงินบาทของผูฝ้ากที�มี         
ถิ�นฐานอยูใ่นประเทศ 
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3.D< รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี&สิน) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559  

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู - - - - 15,007 15,007 
ธนาคารพาณิชย ์ 133,861 800,000 933,861 505,404 250,000 755,404 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,269,000 2,269,000 - 2,444,000 2,444,000 
สถาบนัการเงินอื�น 406,107 408,539 814,646 330,992 1,651,200 1,982,192 
รวม 539,968 3,477,539 4,017,507 836,396 4,360,207 5,196,603 

3.D@ ตราสารหนี&ที'ออกและเงินกู้ยมื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มืในประเทศ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,680,000 7,323,000 - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 56,921,700 57,039,000 - - 
ตัiวแลกเงิน 7,476,122 5,966,122 7,440,000 5,930,000 
ตัiวสญัญาใชเ้งิน 797 797 - - 

รวม 71,078,619 70,328,919 7,440,000 5,930,000 
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3.16.1 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว              
ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที�ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 2560 2559 (บาท) 2560 2559   
 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2555 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี 2555 - 1.24 1,000 - 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.60 ต่อปี  
ปี 2557 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 0.80 0.80 1,000 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 - 1,000 1,000 - ปี 2570 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 - w,NNN MNN - ปี 2570  อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 3.70 ต่อปี 
รวม    6,680 7,323   

3.16.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกูร้ะยะสั�นและ
ระยะยาวไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา            
ที�ออก
หุ้นกู ้ ประเภทหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย                                    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                             
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

  2560 2559 (บาท) 2560 2559   
  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี kuu8 หุน้กูร้ะยะยาว - wu.M~ 1,000 - wu,M~N ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 

1.875 - 2.00 ต่อปี 
ปี kuuv หุน้กูร้ะยะสั�น - wM.~uv 1,000 - 16,859 ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ        

1.50 - 1.71 ต่อปี 
ปี kuuv หุน้กูร้ะยะยาว 5.50 u.uN 1,000 5,500 5,500 ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ          

1.95 - 2.00 ต่อปี 
ปี kuuv หุน้กูร้ะยะยาว 10.00 wN.NN 1,000 10,000 10,000 ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ     

1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี ku59 หุน้กูร้ะยะสั�น - v.NN 1,000 - 9,000 ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ          

1.75 - 1.80 ต่อปี 
ปี kuMN หุน้กูร้ะยะสั�น 7.50 - 1,000 7,500 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ        

1.75 - w.80  ต่อปี 
ปี kuMN หุน้กูร้ะยะสั�น 15.922 - 1,000 15,922 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ         

w.x~ - w.55  ต่อปี 
ปี kuMN หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ           

w.85  ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ             

w.85  ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 8.00 - 1,000 8,000 - ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ            

w.75  ต่อปี 
รวม     56,922 57,039   
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3.16.3 ตัiวแลกเงิน 

ตัiวแลกเงินประกอบดว้ยตัiวแลกเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�อยูใ่นระหวา่งอตัราร้อยละ 1.40 ถึงร้อยละ 
2.50 ต่อปี ซึ� งทยอยครบกาํหนดชาํระในปี 2561 

3.17 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 396,988 328,677 
ตน้ทุนบริการในอดีต 160 - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 36,039 29,590 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 13,467 9,290 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (26,243) (10,691) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ 40,463 (22,023) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 89,787 31,488 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 25,135 30,657 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 575,796 396,988 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 159,057 179,126 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 734,853 576,114 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 99,752 88,897 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,692 6,222 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,188 2,130 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (13,139) (4,242) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ 5,772 (5,649) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 17,954 5,140 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 12,915 7,254 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 134,134 99,752 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 20,094 24,478 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 154,228 124,230 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนบริการในอดีต 160 - - - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 54,821 48,461 9,683 8,303 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 16,718 12,083 3,595 2,488 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ                

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,991) 29,442 (5,282) 5,852 

รวมผลประโยชน์พนกังาน 42,708 89,986 7,996 16,643 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที�รับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
จาํนวนประมาณ 233 ลา้นบาท และ 108 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 58 ลา้นบาท และ 29 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวนประมาณ 12 ล้านบาท และ 16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท และ จาํนวน 7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 20 และ 21 ปี ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 
15 ปี และ 16 ปี ตามลาํดบั) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 kuuv 
อตัราคิดลด 1.45 - 3.67 1.50 - 3.72 1.45 - 3.60 1.50 - 3.70 
อตัราการขึ�นเงินเดือนเฉลี�ย 5.00 3.50 5.00 3.50 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที�สําคัญที�มีผลกระทบต่อภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 

 เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% 

อตัราคิดลด (19,200) 20,115 (11,950) 12,489 

อตัราขึ�นเงินเดือน 19,797 (19,000) 12,686 (12,193) 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 

 เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% 

อตัราคิดลด (3,324) 3,451 (2,219) 2,301 

อตัราขึ�นเงินเดือน 3,399 (3,292) 2,350 (2,277) 
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3.18 หนี&สินอื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 113,385 - - - 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�นๆ คา้งจ่าย 492,052 477,710 90,939 63,324 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 628,572 714,434 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,080,943 1,066,171 - - 
รายไดร้อตดับญัชีสาํหรับคะแนนสะสม

แลกของรางวลั 296,865 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,339,489 2,737,615 1,342,337 1,126,897 
บญัชีพกัเจา้หนี�  1,282,132 390,459 - - 
หนี� สินอื�นๆ  516,889 344,693 91 83 

รวมหนี� สินอื�น 7,750,327 5,731,082 1,433,367 1,190,304 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ� งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ� งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ�งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุน้ของบริษทัฯสาํหรับพนกังานที�การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัฯเพื�อเพิ�มแรงจูงใจ
ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษทัฯโดยโบนสัประจาํปีบางส่วนที�
พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื�อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ ทั�งนี�การ
จ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี�ยรายวนัระยะเวลา 5 ปีจากวนัที�ให้
สิทธิจนถึงวนัที�จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอด           
คงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที�ให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 972 ลา้น
บาท และ 758 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: 530 ลา้นบาท และ 390 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3.19 เงินกองทุนที'ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทั คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�อง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอื�นๆ ตามขอ้กาํหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ ์Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื�อเช่าซื�อ 
สินเชื�อจาํนาํทะเบียน สินเชื�อธุรกิจเอกชน สินเชื�อหมุนเวียนแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์ฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัตรา
สารทุนและสินทรัพยอื์�น  
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สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 นั�น ธนาคารทิสโก้ได้มีการจดัสรรเงินสํารอง
ส่วนเกินจากการจดัชั�นเพื�อเป็นส่วนหนึ� งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี� ทั�งหมดจะถูกจดัสรรตาม
สัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 และเงินกองทุนชั�นที� 2 ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงนิกองทุนชั&นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 8,006,456 8,006,447 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,018,408 1,018,408 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 801,000 709,500 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 17,711,512 15,729,622 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 1,649,726 1,439,760 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (1,285,612) (955,206) 

รวมเงนิกองทุนชั&นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 27,901,490 25,948,531 
เงนิกองทุนชั&นที' D ที'เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 99 108 

รวมเงนิกองทุนชั&นที' 1 27,901,589 25,948,639 

เงนิกองทุนชั&นที' 2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,680,000 7,323,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน 685,518 804,086 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 903,089 512,063 

รวมเงนิกองทุนชั&นที' 2 8,268,607 8,639,149 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั&งสิ&น 36,170,196 34,587,788 
 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจ                 

ทางการเงิน กฎหมายกาํหนด 
กลุ่มธุรกิจ                 

ทางการเงิน กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� w ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 14.96 5.75 13.77 5.125 
เงินกองทุนชั�นที� w ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 14.96 7.25 13.77 6.625 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 19.39 9.75 18.36 9.125 
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เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารทิสโก ้(ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงนิกองทุนชั&นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 15,036,972 13,501,650 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 218,860 218,920 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� w ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (734,918) (481,432) 

รวมเงนิกองทุนชั&นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 27,263,614 25,981,838 
เงนิกองทุนชั&นที' D ที'เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงนิกองทุนชั&นที' 1 27,263,615 25,981,839 

เงนิกองทุนชั&นที' Q   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,680,000 7,323,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน 668,708 789,422 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 739,109 447,354 

รวมเงนิกองทุนชั&นที' 2 8,087,817 8,559,776 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั&งสิ&น 35,351,432 34,541,615 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� w ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง wu.v8 5.75 14.73 5.125 
เงินกองทุนชั�นที� w ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง wu.v8 7.25 14.73 6.625 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง kN.72 9.75 19.59 9.125 

เพื�อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส.5/2556 เรื� องการเปิดเผยข้อมูลการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนสําหรับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 ไวใ้น Website ของบริษทัฯเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 แลว้ 



 

58 
 

3.20 ส่วนเกนิ (ตํ'ากว่า) ทุนจากการเปลี'ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี (125,899) (185,787) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นระหวา่งปี 270,399 59,888 

 144,500 (125,899) 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพย ์(หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (47,592) 7,517 

ยอดคงเหลือปลายปี 96,908 (118,382) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี (151,886) (167,466) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นระหวา่งปี 172,458 15,580 

 20,572 (151,886) 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพย ์(หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (4,115) 30,377 

ยอดคงเหลือปลายปี 16,457 (121,509) 

3.21 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานกังาน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านที�เหลืออยูข่องอาคาร
ชุดสาํนกังานและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,111,580 1,124,055 
โอนไปกาํไรสะสม (12,474) (12,475) 

 1,099,106 1,111,580 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (219,821) (222,316) 

ยอดคงเหลือปลายปี 879,285 889,264 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 283,109 284,986 
โอนไปกาํไรสะสม (1,878) (1,877) 

 281,231 283,109 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (56,246) (56,622) 

ยอดคงเหลือปลายปี 224,985 226,487 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้

3.22 รายได้ดอกเบี&ย 

รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม kuMN และ kuuv ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 584,938 497,296 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  194,158 196,311 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  6,696,663 5,568,410 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 8,993,740 9,749,527 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 16,469,499 16,011,544 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,945 5,280 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  44,404 44,461 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 52,349 49,741 
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3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี&ย 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม kuMN และ kuuv ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินรับฝาก k,xwx,~M~ 2,473,160 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน kv,w�~ 132,077 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย w,Nw�,xM~ 1,004,772 
ตราสารหนี� ที�ออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ xu~,v�u 348,497 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ v~x,�xk 1,030,184 

เงินกูย้มื ww�,vuk 102,420 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย �,~w�,�wx 5,091,110 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน M - 
เงินกูย้มื vM,wvu 101,506 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย vM,kNw 101,506 
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3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 8,784 10,171 
-  การบริการการประกนัภยั 2,670,365 2,393,714 
- ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ 830,756 825,265 
-  การจดัการกองทุน 1,418,815 966,433 
- การใหบ้ริการที�ปรึกษาทางการเงิน 31,414 42,373 
-  รายไดค้่าจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 164,360 70,762 

- อื�นๆ 1,271,113 1,088,132 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 6,395,607 5,396,850 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

-  ค่าบริการขอ้มูล (44,492) (26,275) 

-  อื�นๆ (205,529) (203,807) 

รวมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (250,021) (230,082) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,145,586 5,166,768 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (16,983) (13,477) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (16,983) (13,477) 
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3.25 ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื'อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (~�,M~N) (6,930) 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย (wx,~xw) (7,606) 

- ตราสารหนี�  w�,�x~ 5,068 

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (~M,��x) (9,468) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ขาดทุนจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

-  เงินตราต่างประเทศ (~�,�Mw) (6,945) 

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (~�,�Mw) (6,945) 
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3.26 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
กาํไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื�อขาย kk,M~w 6,761 
- เงินลงทุนทั�วไป wu,��M 10,921 

รวม x~,wu� 17,682 
โอนกลบัค่าเผื�อ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนทั�วไป x,~ww (5,088) 

รวม x,~ww (5,088) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน �w,vM~ 12,594 

3.27 หนี&สูญ หนี&สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ� นสุด                              
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด wxv (668) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  x,098,126 3,973,034 

รวม 3,098,265 3,972,366 
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3.28 รายได้จากการดําเนินงานอื'นๆ 

รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย ~w,M�~ 73,175 
อื�นๆ 44,274 48,462 
รวม 125,952 121,637 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า M�,kvu 64,364 
อื�นๆ 24,700 10,774 

รวม 88,99u 75,138 

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื'นๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 kuuv 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 64,775 61,890 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 147,878 74,268 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 408,264 353,404 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 99,080 91,459 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 124,042 105,834 
อื�นๆ 416,185 363,560 

รวม 1,260,224 1,050,415 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 220 227 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 62,604 32,860 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 8,972 8,465 

อื�นๆ 44,80� 39,576 

รวม 116,60x 81,128 

3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม kuMN และ kuuv สรุปได้
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,767,223 1,419,491 90,589 96,378 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (31) - (41) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (240,913) (199,050) (30,059) (19,267) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,526,310 1,220,410 60,530 77,070 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (55,109) (11,978) (34,492) (3,116) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 30,909 7,995 7,328 1,349 

ภาษีเงินไดที้�บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุน       
เบ็ดเสร็จอื�น (24,200) (3,983) (27,164) (1,767) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�              
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�              
31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7,643,617 6,243,993 4,477,619 3,196,000 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 คูณอตัราภาษี 1,528,723 1,248,799 895,524 639,200 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                  

ของปีก่อน - (31) - (41) 
รายการปรับปรุงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 6,711 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิที�ไดรั้บยกเวน้                  
ไม่ตอ้งนาํมาเสียภาษีและค่าใชจ่้ายสุทธิที�ไม่
สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ 18,226 (14,732) (834,994) (562,089) 

อื�นๆ (20,639) (20,337) - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 1,526,310 1,220,410 60,530 77,070 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 530,279 350,502 179,777 169,783 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 43,997 44,731 (734) 884 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 2,428 2,349 79 2,226 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ 42,761 45,283 (2,522) (10,413) 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (53,473) (33,127) (20,346) (19,194) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 6,013 16,519 (10,506) 4,078 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - (3,371) 3,371 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (233,221) (203,190) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (8,118) 7,517 - - 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 5,749 6,610 (861) (1,555) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�น                          

เมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย (532,481) (498,693) (33,788) (9,831) 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 21,752 27,492 (5,740) (4,300) 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ 116,891 113,277 3,614 (29,629) 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 516,996 395,xuv 121,637 86,~xM 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 134,148 105,vMw (3,942) 12,~uu 
อื�นๆ 127,989 114,v�8 13,041 (1,xw7) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  743,145 513,602 243,080 200,�kx 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ 1,082 665 417 258 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม                         

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 3,486 - 3,486 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 26,634 - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 39,474 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (8,618) (16,301) 7,683 1,305 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (12,152) (8,077) (2,120) (64) 
อื�นๆ (7,639) (340) (7,299) (126) 

หนี&สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 15,633 2,581 2,167 1,373 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 21,732 21,732 - - 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (31,681) (23,361) (8,320) (9,710) 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม              

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (92,774) (89,660) (3,114) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (57,749) (57,749) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (4,114) 30,377 - - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 262,856 220,336 42,520 27,398 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 30,845 24,399 (882) 1,651 
อื�นๆ - 145 (145) (72) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 150,550 147,654 30,059 19,267 
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3.31  องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
xw ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
xw ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น     

เงินลงทุนเผื�อขาย:     

กาํไรที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 293,080 66,649 172,458 15,580 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร     

ที�รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(22,681) 
 

(6,761) 
 

- 
 

- 

 270,399 59,888 172,458 15,580 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (155,385) (40,122) (36,641) (6,745) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในการร่วมคา้:     

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด                       
ของการร่วมคา้ 755 27,431 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 115,769 47,197 135,817 8,835 
ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (24,200) (3,983) (27,164) (1,767) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิ 91,569 43,214 108,653 7,068 
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3.32 ภาษีเงินได้ที'เกี'ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559  

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 270,399 (55,109) 215,290 59,888 (11,978) 47,910 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (155,385) 30,909 (124,476) (40,122) 7,995 (32,127) 

 115,014 (24,200) 90,814 19,766 (3,983) 15,783 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 172,458 (34,492) 137,966 15,580 (3,116) 12,464 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (36,641) 7,328 (29,313) (6,745) 1,349 (5,396) 

 135,817 (27,164) 108,653 8,835 (1,767) 7,068 

3.33 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที�ออกอยู่ในระหว่างปี ทั�งนี�            
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                         
xw ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                         
xw ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 6,090,008 5,005,894 4,417,088 3,118,930 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 800,655 800,655 800,655 800,655 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 7.61 6.25 5.52 3.90 
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3.34 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ชื�อกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
    (เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั บริษทัร่วมคา้ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� xw ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� xw ธนัวาคม 

 2560 2559 
ยอดคงค้าง   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษัทย่อย   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 237,201 533,562 
เงินปันผลคา้งรับ:   
 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 2,764,357 2,027,194 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 797,995 459,997 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 200,000 110,000 
 บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  100,000 100,000 
 บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั 79,998 24,999 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
        (เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 

164,993 19,999 

 บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 24,999 19,999 
สินทรัพยอื์�น:   
 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 130,011 106,460 
 บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 436 238 
หนี� สินอื�น:   
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 161 1,539 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 
2560 และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที�           
1 มกราคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที�               
31 ธนัวาคม 2560 

บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มื     

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - 1,820,000 - 1,820,000 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 1,470,000 250,000 - 1,720,000 

   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
     (เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 

333,100 - (333,100) - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม เงื�อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 

 2560 2559  

รายการที'เกดิขึ&นในระหว่างปี    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
บริษทัย่อย    
รายไดจ้ากการบริหารความเสี�ยงและการเงิน      

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้น
ธุรการ 

2,117,903 1,781,876 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือคาํนวณจากค่าใช้จ่าย
ที�เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยรับ 52,264 49,741 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
รายไดค้่าเช่า 63,155 63,336 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที�ปรึกษาเกี�ยวกบั                     

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
175,000 163,000 คาํนวณจากค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 9,477 8,462 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื�น 
ค่าใชจ่้ายอื�น 1,987 2,017 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น  

เงินใหสิ้นเชื�อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินใหสิ้นเชื�อ (1) 15,818 18,744 
(1) รวมเงินให้สินเชื&อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื&อทั&วไป 
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รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินรับฝาก 317,664 178,804 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์             
ระยะสั�นของพนกังานที�จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหวา่งปี และผลประโยชน์อื�นของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 643 542 385 377 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 50 40 28 25 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 141 129 88 86 

รวม 834 711 501 488 

3.35 ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มทิสโก ้
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เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแบ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลกั 
ดงันี�  

w. กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ให้บริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์โดย
ใหบ้ริการผา่นสาํนกังานใหญ่ของธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ 

k. กลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยให้บริการใน
ประเทศผา่นสาํนกังานใหญ่และสาขาของบริษทัยอ่ยทั�งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค 

3. กลุ่มธุรกิจจดัการกองทุน ใหบ้ริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

4. ส่วนงานสนบัสนุน ใหบ้ริการดา้นงานกาํกบัดูแลและงานสนบัสนุนของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมส่วนงานดาํเนินงานที�มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที�คล้ายคลึงกันและมีความ
คลา้ยคลึงกนัในลกัษณะอื�นๆตามที�กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                  
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทั�งกลุ่ม ดงันั�น ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในสถานะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั�น รายไดแ้ละสินทรัพยที์�
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกิจการ 
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ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� xw ธนัวาคม kuMN และ kuuv มีดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ&นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2560        
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 16,624 1,039 1,671 (57) 19,277 - 19,277 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 191 266 2 6,869 7,328 (7,328) - 
รวมรายได้ 16,815 1,305 1,673 6,812 26,605 (7,328) 19,277 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 11,672 18 7 (42) 11,655 - 11,655 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,754 1,260 1,661 600 7,275 (1,129) 6,146 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,389 27 5 6,254 7,675 (6,199) 1,476 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 16,815 1,305 1,673 6,812 26,605 (7,328) 19,277 
        
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่าย 

ตดับญัชี (1,218) (79) (29) (568) (1,894) 596 (1,298) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (6,843) (908) (513) (1,677) (9,941) 2,703 (7,238) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,098) - - - (3,098) - (3,098) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (11,159) (987) (542) (2,245) (14,933) 3,299 (11,634) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 5,656 318 1,131 4,567 11,672 (4,029) 7,643 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (1,526) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย       (27) 
กาํไรสําหรับปีส่วนที'เป็นของบริษัทฯ       6,090 
        
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2560        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 294,933 4,732 1,613 31,345 332,623 (29,235) 303,388 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 780 21 217 872 1,890 763 2,653 



 

76 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ&นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559        
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,98u 930 1,133 12 17,060 - 17,060 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 123 kuv 1 5,001 5,384 (5,384) - 
รวมรายได้ 15,10~ 1,189 1,134 5,013 22,444 (5,384) 17,060 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 10,950 1x 6 (49) 10,920 - 10,920 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,334 1,149 1,123 449 6,055 (88~) 5,167 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 824 27 5 4,61x 5,469 (4,496) 973 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 15,108 1,189 1,134 5,013 22,444 (5,384) 17,060 
        
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่าย 

ตดับญัชี (923) (82) (28) (473) (1,506) 462 (1,044) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (5,353) (906) (470) (1,333) (8,062) 2,262 (5,~NN) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,972) - - - (3,972) - (3,972) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (10,248) (988) (498) (1,806) (13,540) 2,724 (10,816) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 4,860 20w 636 3,207 8,90� (2,66N) 6,244 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (1,220) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย       (18) 
กาํไรสําหรับปีส่วนที'เป็นของบริษัทฯ       5,006 
        
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 264,kk1 3,665 1,079 27,~M~ 296,833 (25,561) 271,2�2 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 741 kk 223 928 1,914 �xv 2,653 
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3.3@ กองทุนสํารองเลี&ยงชีพ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย v แห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ� นตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุน
ดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขในขอ้บงัคบัของกองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 8 แห่งบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั และกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของบริษทัยอ่ยอีก w แห่งบริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปี 
2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 235 ลา้นบาท และ 211 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 47 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3.3U ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจเกดิขึ&น 

3.3�.1 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

การรับอาวลัตัiวเงิน - 268,042 
การคํ�าประกนัอื�น 627,912 728,146 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 575,279 30,000 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (หมายเหตุฯขอ้ x.x~.�) 1,200,000 1,200,000 

อื�นๆ 1,034,498 6,559,395 

รวม 3,437,689 8,785,583 

3.3�.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีคดีซึ� งบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 345 ลา้นบาท และ 312 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลของคดียงัไม่เป็นที�สิ�นสุด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวต่องบการเงินรวม 

3.3�.3 ภาระผกูพนัอื�น 

ก)   บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�เกี�ยวเนื�องกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงที�และอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามที�ระบุในสัญญา 
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ข) บริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 1 - 10 ปี  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคต
ทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 213 164 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี xwv 150 
มากกวา่ 5 ปี �N 4M 

ค) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์และการดาํเนินงานที�เกี�ยวเนื�อง
กบัธุรกิจบตัรเครดิตในการจ่ายค่าบริการตามที�ระบุในสัญญา โดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายชาํระ
ค่าบริการดงักล่าวภายใน 1 ปีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 191 ลา้นบาท 

3.3V เครื'องมือทางการเงิน 

3.3~.1 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี� ที�มีต่อบริษทัฯและบริษทัย่อยเมื�อครบ
กาํหนดได ้ หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�จะชาํระหนี�ใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัในกลุ่มทิสโกมี้ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  และการ
คํ�าประกนัการกูย้มืและอื�นๆ 

กลุ่มบริษัททิสโก้มีการบริหารจัดการความเสี� ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกํากับ                 
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) กําหนด
นโยบายบริหารความเสี�ยงและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสมตั�งแต่ขั�นตอนของการ
พิจารณาอนุมติัสินเชื�อ การวิเคราะห์ความเสี�ยงและความสามารถในการชาํระหนี�  นอกจากนี�กลุ่ม
บริษทัได้นําระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชื�อเช่าซื�อรายย่อยโดยสามารถเพิ�มประสิทธิภาพ
กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อให้สะทอ้นความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น กลุ่มบริษทั
ไดจ้ดัให้มีการสอบทานสินเชื�อเพื�อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื�อเพื�อเป็นการป้องกนัและ
แกไ้ขสินเชื�อที�จะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันั�นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเชื�อและการคํ�าประกนัการกูย้ืมนี�  นอกจากนี� การให้สินเชื�อรวมของกลุ่ม
บริษทัมีการกระจุกตวัอยูใ่นระดบัตํ�าเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ที�หลากหลายและมีลูกคา้รายยอ่ย
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อ คือ มูลค่าตาม
บญัชีของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน 
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คุณภาพของความเสี� ยงจากการให้สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื� อของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร ซึ� งเป็นเงินใหสิ้นเชื�อส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงันี�  

ความเสี� ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อที�ไม่เกินกาํหนดชําระของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจ             
การธนาคารสามารถจาํแนกคุณภาพของความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อออกเป็น x กลุ่ม ไดแ้ก่  สินเชื�อ
ที�มีคุณภาพสูงมาก สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตาม
ประมาณการค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา w ปี ทั�งนี�  สินเชื�อที�มีคุณภาพ                 
สูงมาก หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา w ปี นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื�อในกลุ่ม สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความ
เสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา w ปีระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื�อที�มี
คุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี
มากกวา่ร้อยละ 2   

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารจาํแนกตาม
คุณภาพของสินเชื�อไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

สินเชื�อที�ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก 55,544 42,556 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง 53,935 76,086 

สินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง 12,637 13,156 

รวม 122,116 131,798 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระระหวา่ง xw วนั ถึง vN วนั  12,298 13,434 

สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ vN วนั 3,189 4,319 

รวมทั�งหมด 137,603 149,551 
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3.3~.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบี�ย ซึ� งจะมีผลทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่ม
บริษทั เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   
แนวทางการบริหารจัดการความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนํามา
ประยุกตใ์ช ้โดยความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจาํลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที�
เหมาะสมกับลกัษณะของความเสี�ยงแต่ละประเภท นอกจากนี� กลุ่มบริษทัยงัได้ใช้กระบวนการ
ทดสอบยอ้นหลงั (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และ
การประเมินความเสี�ยงภายใตภ้าวะวกิฤติ (Stress Testing) เพื�อใชป้ระกอบการวดัความเสี�ยงในกรณี
ที�ตวัแปรจากแบบจาํลองไดถู้กกาํหนดใหอ้ยูใ่นเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั�งนี�วตัถุประสงคใ์นการทาํ
ธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการ
อยา่งเพียงพอ 

3.3~.2.1 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายใน
ตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัที�มี
ราคาซื�อขายในตลาด ณ วนัที�ในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลกัการ 
Value at Risk ค่าความเสี�ยงที�คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าที�ใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที�อาจจะเกิดขึ� น ณ ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ vv              
ในกรณีที�คงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดเป็นระยะเวลา w ปี 
แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาด   
   ตราสารทุน 201 173 
   ตราสารหนี�  3 5 
   ตราสารอนุพนัธ์ 3 10 
   เงินตราสกลุต่างประเทศ 32 53 
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3.3~.2.2 ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี� ยสุทธิในระยะเวลา w ปี  ต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยคงที�ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที�ในงบการเงิน โดยกาํหนดให้
การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี� ยเกิดขึ� นทันทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตัว
ตามปกติของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ความอ่อนไหวของ 
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย   
   ดอกเบี�ยขึ�นร้อยละ 1 299.01 56.98 
   ดอกเบี�ยลงร้อยละ 1 (299.01) (56.98) 

 อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาอตัราการขยายตวัของธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไปของอตัราดอกเบี�ยซึ� งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจที�แทจ้ริงไดดี้กว่า 
ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิที�เกิดขึ�นจะนอ้ยกวา่ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบี�ย
สุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น ความเสี� ยงของสินทรัพย์และหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที�แสดงนี� ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี� ที�มีราคา
ซื�อขายในตลาด ซึ� งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดแลว้ 
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3.3~.2.3 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

บริษัทฯและบริษทัย่อยมีความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี� ยที� เกี�ยวเนื�องกับเครื� องมือทาง     
การเงินที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,325 1,325 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 232 43,030 1,385 44,647 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,957 3,590 7,547 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (E) 27,340 220,741 4,019 252,100 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 2,342 2,342 

 27,572 267,728 12,661 307,961 

หนี&สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 68,049 112,474 281 180,804 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 442 3,479 96 4,017 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 431 431 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 30 30 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 71,079 - 71,079 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 2,216 2,216 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - - 114 114 

 68,491 187,032 3,168 258,691 

 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื&อที&มีอัตราดอกเบี.ยปรับขึ.นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี.ยคงที&ได้รวมเงินให้สินเชื&อที&หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,149 1,149 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 24 36,459 1,584 38,067 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,097 5,092 7,189 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (E) 15,254 206,731 3,470 225,455 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,374 1,374 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี - - 145 145 

 15,278 245,287 12,814 273,379 

หนี&สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 55,375 99,448 244 155,067 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 345 4,811 41 5,197 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 180 180 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 34 34 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 70,329 - 70,329 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,511 1,511 

 55,720 174,588 2,010 232,318 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื&อที&มีอัตราดอกเบี.ยปรับขึ.นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี.ยคงที&ได้รวมเงินให้สินเชื&อที&หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7 230 - 237 
เงินลงทุนสุทธิ - - 870 870 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  - 3,540 - 3,540 
 7 3,770 870 4,647 

หนี&สินทางการเงิน     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 7,440 - 7,440 
 - 7,440 - 7,440 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8 526 - 534 
เงินลงทุนสุทธิ - - 782 782 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  - 1,803 - 1,803 
 8 2,329 782 3,119 

หนี&สินทางการเงิน     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 5,930 - 5,930 
 - 5,930 - 5,930 
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เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�แยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ย
ใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัที�ในงบการเงินไดด้งันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 35 42,995 - - - 43,030 1.5099 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,404 1,262 289 2 3,957 2.7386 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  3,598 21,238 48,376 119,012 28,517 220,741 7.7769 

 3,633 66,637 49,638 119,301 28,519 267,728  
หนี&สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 2,139 64,558 45,372 405 - 112,474 1.5044 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1 994 215 2,269 - 3,479 1.3685 
ตราสารหนี� ที�ออกและ

เงินกูย้มื 37 30,014 11,348 23,000 6,680 71,079 2.1993 

 2,177 95,566 56,935 25,674 6,680 187,032  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน 99 36,359 1 - - 36,459 1.5869 

เงินลงทุนสุทธิ - 742 251 1,102 2 2,097 3.7354 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  22,559 22,561 49,345 107,253 5,013 206,731 7.5118 

 22,658 59,662 49,597 108,355 5,015 245,287  

หนี&สินทางการเงนิ        

เงินรับฝาก 3,661 61,634 33,833 320 - 99,448 1.6042 

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน 451 639 1,277 - 2,444 4,811 1.4656 

ตราสารหนี� ที�ออกและ
เงินกูย้มื 37 24,730 22,739 15,500 7,323 70,329 2.2208 

 4,149 87,003 57,849 15,820 9,767 174,588  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม kuMN 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 230 - - - - 230 0.8500 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  3,540 - - - - 3,540 2.0000 

 3,770 - - - - 3,770  
หนี&สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี� ที�ออกและ      

เงินกูย้มื - 7,440 - - - 7,440 1.5766 

 - 7,440 - - - 7,440  
 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน 526 - - - - 526 0.8500 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  1,803 - - - - 1,803 1.7500 
 2,329 - - - - 2,329  
หนี&สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี� ที�ออกและ      

เงินกูย้มื - 4,930 1,000 - - 5,930 1.6575 
 - 4,930 1,000 - - 5,930  

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�หยุดรับรู้รายได้) ตามที�แสดงใน
ตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
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3.3~.3 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการชาํระเงินเมื�อครบกาํหนด เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็น
เงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที�
กาํหนด ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัยอ่ยได ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทั�ง
ภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในขึ�นอยูก่บัโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหนี� สินและการสํารอง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อนาํมาใช้รองรับความตอ้งการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึ�นอยู่กบัภาวะสภาพ
คล่องของตลาดและความเชื�อมั�นของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี� ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง                    
โดยหน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าที�ดูแลรับผิดชอบในการจดัการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนัให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเสี�ยงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะ
สภาพคล่องของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามขอบเขตที�กาํหนด 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี�ยงด้าน           
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั�งผลกระทบต่อสถานะความเสี�ยงของบริษทั
ยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ไดค้าดการณ์ขึ�น ในส่วนของ
ความเสี�ยงจากความไม่สอดคลอ้งกนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามอายุสัญญา  
(Maturity Mismatch) และระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่ง
สมํ�าเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพื�อให้
ความเสี�ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสม  นอกจากนี� แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหาร
จดัการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจดัทาํขึ� นเพื�อให้สามารถนํามาใช้ได้ทนัเวลา 
นอกจากเครื�องมือที�กล่าวไวข้า้งตน้บริษทัยอ่ยยงักาํหนดสัดส่วนสินเชื�อต่อเงินฝากและเงินกู ้ระดบั
ของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อควบคุมความเสี�ยง โดยฐานะความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตาม
อยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง            
โดยพิจารณาทั�งสถานการณ์ของบริษทัยอ่ยและสถานการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งระบบสถาบนัการเงิน 
ซึ� งทาํใหมี้ปริมาณเงินไหลออกจากบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมากกวา่ปกติ  
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บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีแหล่งที�มาของเงินทุนที�สําคญัจากการระดมเงินฝาก             
เป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ที�ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมื�อครบอายุที�ต ํ�า
โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบับริษทัยอ่ยต่อไป นอกจากนี�บริษทัยอ่ยยงัมีหุ้นกูท้ ั�งประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและดอ้ยสิทธิอีกจาํนวนหนึ�ง  สาํหรับการใชไ้ปของเงินทุนนั�น ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของเงิน
ให้สินเชื�อเป็นหลกั โดยเงินทุนส่วนหนึ� งจะดาํรงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับความเสี�ยง
ดา้นสภาพคล่อง ทั�งนี� บริษทัย่อยมีวงเงินที�อาจจะให้สินเชื�อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื�อเป็นการ
สนบัสนุนสภาพคล่องยามจาํเป็นสาํหรับบริษทัในกลุ่ม  

3.x~.3.1    ปริมาณของหนี� สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 170,031 56,935 32,384 259,350 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 150,827 56,850 25,621 233,298 

เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หนี� สินส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร
จะย ังคงถูกนํามาฝากใหม่ในอัตราที� สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี�ย ดังนั� นเมื�อพิจารณา
พฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะตํ�ากว่าขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด 
ทั�งนี� ปริมาณหนี� สินที�มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ� งนั�นเป็นเงินฝาก
กระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ� งเงินฝากประเภทดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและ
ไม่มีการเคลื�อนยา้ยปริมาณเงินที�รวดเร็ว 
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3.3~.3.2 ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์�มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสี�ยง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

องคป์ระกอบของสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,323 1,148 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 43,177 37,062 

   เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิ 5,520 5,127 

   รวมสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง (1) 50,020 43,337 

   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ ์(1) 30,189 9,507 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ของบริษทัย่อย โดยจะตอ้งสูงกว่าความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตาม
เกณฑ์ภายใน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการ
ธนาคารมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ� งคาํนวณเป็นรายวนัอยูที่� 50,020 ลา้นบาท และ 43,337           
ล้านบาท ตามลําดับ สูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน                  
ซึ� งบริษทัย่อยพิจารณาเป็นรายวนัที� 30,189 ล้านบาท และ 9,507 ล้านบาท ตามลาํดับ 
นอกจากนี�  บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารยงัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
รวมถึงวงเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารซึ� งเพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องที�
อาจจะเกิดขึ�น 
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3.3~.3.3 วนัที� ที�ครบกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�ในงบการเงิน ณ ว ันที�                
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,325 - - - - - - 1,325 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,652 42,995 - - - - - 44,647 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,391 2,059 289 2 1,806 - 7,547 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  2,503 21,507 49,479 128,672 44,100 - 5,829 252,090 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 2,342 - - - - - 2,342 

 5,480 70,235 51,538 128,961 44,102 1,806 5,829 307,951 

หนี&สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 70,469 64,855 45,075 405 - - - 180,804 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 540 993 215 2,269 - - - 4,017 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 431 - - - - - - 431 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - - 30 - - - 30 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 27,514 13,848 23,000 6,680 - - 71,079 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                  

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 2,216 - - - - - 2,216 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - 114 - - - - - 114 

 71,477 95,692 59,138 25,704 6,680 - - 258,691 

ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจเกดิขึ&น         
การรับอาวลัตัiวเงินและการคํ�าประกนั     

การกูย้ืม 2 10 31 14 - 571 - 628 
ภาระผกูพนัอื�น - - 13 2,222 - 575 - 2,810 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,149 - - - - - - 1,149 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,707 36,359 1 - - - - 38,067 
เงินลงทุนสุทธิ - 1,851 2,164 1,102 2 2,070 - 7,189 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  24,464 23,437 49,886 111,272 10,686 - 5,710 225,455 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,374 - - - - - 1,374 
ลูกหนี�สาํนกัหักบญัชี - 145 - - - - - 145 

 27,320 63,166 52,051 112,374 10,688 2,070 5,710 273,379 

หนี&สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 59,280 61,634 33,83x 320 - - - 155,06� 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 837 639 1,277 - 2,444 - - 5,197 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 180 - - - - - - 180 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - - 34 - - - 34 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 24,730 22,739 15,500 7,323 - - 70,329 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพย ์                              

และสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,511 - - - - - 1,511 

 60,334 88,514 57,~�v 15,854 9,767 - - 232,31~ 

ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจเกดิขึ&น         
การรับอาวลัตัiวเงินและการคํ�าประกนั     

การกูย้ืม 5 298 16 31 1 645 - 996 
ภาระผกูพนัอื�น - - 4,410 3,349 - 30 - 7,789 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 237 - - - - - - 237 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 870 - 870 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  3,540 - - - - - - 3,540 
 3,777 - - - - 870 - 4,647 

หนี&สินทางการเงนิ         
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม - 7,440 - - - - - 7,440 
 - 7,440 - - - - - 7,440 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  
รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 534 - - - - - - 534 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 782 - 782 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  1,803 - - - - - - 1,803 
 2,337 - - - - 782 - 3,119 

หนี&สินทางการเงนิ         
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม - 4,930 1,000 - - - - 5,930 
 - 4,930 1,000 - - - - 5,930 

3.3~.4 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยมีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงและเพื�อคา้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื�อคา้ดงันี�  

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate 
swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงินที�มีอตัรา
ดอกเบี�ย ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) มูลค่ายติุธรรมขาดทุน 

ปี 2562 1,200 (30) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) มูลค่ายติุธรรมขาดทุน 

ปี 2562 1,200 (34) 
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3.3~.5 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ตารางต่อไปนี� เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 kuMN kuuv 

รายการ 

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า
ยติุธรรม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสด 1,325 1,325 1,149 1,149 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 44,647 44,647 38,067 38,067 
เงินลงทุนสุทธิ  7,547 8,968 7,190 8,332 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 242,731 (1) 245,812 218,747 (1) 221,104 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 2,342 2,342 1,374 1,374 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี - - 145 145 
หนี&สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 180,804 180,804 155,068 155,068 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,017 4,017 5,197 5,197 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 431 431 180 180 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 30 30 34 34 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 71,079 71,232 70,329 70,678 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 2,216 2,216 1,511 1,511 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 114 114 - - 

(1) ณ วันที& 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื&อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน 

2,088 ล้านบาท และ 1,276 ล้านบาท ตามลาํดับ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 kuMN kuuv 

รายการ 

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า
ยติุธรรม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 70 70 70 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 237 237 534 534 
เงินลงทุนสุทธิ  870 870 782 782 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 3,540 3,540 1,803 1,803 
หนี&สินทางการเงนิ     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 7,440 7,440 5,930 5,930 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินนั�น คือ มูลค่า
ตามบญัชีสุทธิของเครื�องมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งหมด   
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3.NW ลาํดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั w ระดบั k ระดบั x รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

ตราสารทุน 449 449 - - 449 
ตราสารหนี�  5,74x - 5,742 - 5,743 
หน่วยลงทุน 935 870 65 - 935 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 32 - - xk xk 
อาคารชุดสาํนกังาน 1,952 - - 1,952 1,952 
หนี&สินที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 30 - 30 - 30 
      

สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,325 1,325 - - 1,325 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  44,647 2,278 42,369 - 44,647 
เงินลงทุนทั�วไป 420 - - 1,841 1,841 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 242,731 (1) - 63,353 182,459 245,812 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 2,342 - 2,342 - 2,342 
หนี&สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 180,804 68,329 112,475 - 180,804 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  4,017 844 3,173 - 4,017 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 431 431 - - 431 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 71,079 - 71,232 - 71,232 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 2,216 - 2,216 - 2,216 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี ww4 ww4 - - ww4 

(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน 2,088 ล้านบาท 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั w ระดบั k ระดบั x รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

ตราสารทุน 405 405 - - 405 
ตราสารหนี�  5,538 - 5,538 - 5,538 
หน่วยลงทุน 811 782 29 - 811 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 32 - - xk xk 
อาคารชุดสาํนกังาน 1,992 - - 1,992 1,992 
หนี&สินที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 34 - 34 - 34 
      

สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,149 1,149 - - 1,149 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  38,067 2,059 36,008 - 38,067 
เงินลงทุนทั�วไป 436 - - 1,~~w 1,~~w 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 218,747 (1) - 37,942 183,162 221,104 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 1,374 - 1,374 - 1,374 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 145 - 145 - 145 
หนี&สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 155,068 55,Mwv 99,��v - 155,068 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  5,197 Mwk �,u~u - 5,197 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 180 180 - - 180 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 70,329 - 70,678 - 70,678 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 1,511 - 1,511 - 1,511 

(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื&อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน 1,276 ล้านบาท 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั w ระดบั k ระดบั x รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หน่วยลงทุน 870 870 - - 870 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 835 - - 835 835 
อาคารชุดสาํนกังาน 534 - - 534 534 

      
สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 70 70 - - 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  237 7 230 - 237 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 3,540 - - 3,540 3,540 
หนี&สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 7,440 - - 7,440 7,440 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั w ระดบั k ระดบั x รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หน่วยลงทุน 782 782 - - 782 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 778 - - ��~ ��~ 
อาคารชุดสาํนกังาน 544 - - 544 544 
      
สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 70 70 - - 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  534 7 527 - 534 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 1,803 - - 1,803 1,803 
หนี&สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 5,930 - - 5,930 5,930 
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ความอ่อนไหวที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์ที�ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
วา่จา้งให้ผูป้ระเมินราคาภายนอกที�ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูป้ระเมินราคา โดยผูป้ระเมินราคาใชว้ิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) โดย
นาํกระแสเงินสดสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บรายปีคิดลดดว้ยอตัราคิดลดที�คาํนึงถึงปัจจยัพื�นฐานเกี�ยวกบั
อตัราการกูย้มืและปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ 

ในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังาน ขอ้มูลที�ไม่
สามารถสังเกตไดที้�มีนยัสําคญัที�ถูกใช้เป็นสมมติฐานในการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังานไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของค่าเช่าต่อปีและอตัราคิดลดในอตัรา 
5% และ 9% ตามลาํดบั การลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัของอตัราการเติบโตของค่าเช่าหรือการเพิ�มขึ�น
อยา่งเป็นสาระสําคญัของอตัราคิดลดจะทาํให้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ
อาคารชุดสาํนกังานลดลง 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

4. เงินปันผลจ่าย  
 

อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
จาํนวน                     

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  

  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2558 ที�ประชุมสามญั                 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
ของบริษทัฯเมื�อวนัที�      
21 เมษายน 2559 

2.40 2.40 1,921 พฤษภาคม 2559 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2559    1,921  

      
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2559 ที�ประชุมสามญั                          

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
ของบริษทัฯเมื�อวนัที�      
20 เมษายน 2560 

3.50 3.50 2,802 พฤษภาคม 2560 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560    2,802  
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<. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 

การเพิ'มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 

โดยมติพิเศษของที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 3/2560 ของบริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เมื�อวนัที� 
12 กันยายน 2560 ได้อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจาํนวน 600 ล้านบาท จากเดิม 100                  
ลา้นบาท เป็น 700 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 6,000,000 หุ้น ทาํให้หุ้นสามญัของบริษทั
เพิ�มจากเดิม 1,000,000 หุ้น เป็น 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทและให้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น 
นอกจากนี�ไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 5 ดงันี�  ขอ้ 5 ทุนของบริษทักาํหนด
ไวเ้ป็นจาํนวน 700 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเมื�อวนัที� 18 กนัยายน 
2560 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

@. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯเมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2561 
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