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ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

 1-1  

 ส่วนที่ 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยหลังจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้”) ได้ยื่นขอจัดกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน
ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้ โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารทิสโก้ โดยช าระราคาด้วยหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตรา
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ 1:1 โดยบริษัทสามารถท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ได้ร้อยละ 99.51 ของจ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้วทั้งหมด 
ภายหลังการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ประสบผลส าเร็จ บริษัทเข้าถือหุ้นทั้งหมดในธนาคารทิสโก้และในบริษัทย่อยอ่ืนๆ 1 ตามสัดส่วนที่ธนาคารทิสโก้
ถืออยู่เดิม และเข้าถือหุ้นในบริษัท โตเกียว ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ทั้งนี้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่มด าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นทางการเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2552 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนธนาคารทิสโก้ ซึ่งได้เพิกถอนออก
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552  

ในปี 2552 บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้
ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ การเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ในการให้
บริษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้อยละ 100 และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารทิสโก้ที่ยังมิได้ท าการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
ธนาคารกับหุ้นของบริษัท  ในปี 2553 บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จ ากัด ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยาย
สินเชื่อลูกค้ารายย่อยในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  บริษัท ทิสโก้  ลีสซิ่ง จ ากัด ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อ และการให้เช่าแบบ      
ลีสซิ่งส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือการประกอบธุรกิจ  ในปี 2554 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด ได้เข้า
เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนให้ค าปรึกษาการวางแผนการพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากรภายใต้กลุ่มทิสโก้  ในปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 โดยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ 
จ ากัด ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้บริการงานวิจัยหลักทรัพย์ และค าแนะน าด้านกลยุทธ์การลงทุนส าหรับนักลงทุนประเภท
สถาบันทั้งใน และต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทและธนาคารทิสโก้ได้ท าการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต 
ตามแผนบริหารเงินทุนของกลุ่มทิสโก้ บริษัทได้ออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right – TSR) แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิเพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็น 8,007 ล้าน
บาท ขณะที่ธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิครบทั้งจ านวน ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของธนาคารทิสโก้
เพ่ิมขึ้นเป็น 8,192 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้วทั้งหมด  นอกจากนี้  กลุ่มทิสโก้
ได้พัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัยด้วยการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ โดยเพิ่มสัญลักษณ์รูป “วงแหวนแห่งโอกาส” ที่สื่อถึงค าว่า โอกาส 
(Opportunity) บนตัวอักษร TISCO  ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเชิงบวกและเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับจุดยืนในการมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จุดยืน “โอกาส สร้างได้” เพื่อสื่อสารแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง สอดรับไปกับการขยายธุรกิจ ในปี 2557 
ธนาคารทิสโกไ้ด้เพ่ิมทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และมีเงินกองทุน
อยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากขึ้น  ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering) คิดเป็น
ยอดเงินจากการเพิ่มทุนจ านวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนช าระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 9,215,676,920 บาท ในปี 2558 บริษัท ทิสโก้ 
โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท บริษัท เอชทีซี   ลีสซิ่ง จ ากัด โดยบริษัทดังกล่าวได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อส าหรับเครื่องจักร
ก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาช ิและเข้าเป็นบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการเงิน  

 

                                                           
1  ยกเว้นบริษัทที่จะเลิกกิจการ และบริษัทที่อยู่ระหว่างกระบวนการช าระบัญชี 
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1.2      การประกอบธุรกิจของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 

เนื่องจาก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และไม่มีการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก 
คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเช่ือ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด
ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มทิสโก้ มีดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย       

   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 17,900 114.3 17,934 114.8 15,994 97.0 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 690 4.4 698 4.5 722 4.4 
   บริษัทย่อยอื่นๆ 371 2.4 259 1.7 172 1.0 
รวมรายได้ดอกเบี้ย 18,961 121.1 18,891 121.0 16,888 102.4 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (10,144) (64.8) (9,351) (59.9) (6,758) (41.0) 
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 8,817 56.3 9,540 61.1 10,130 61.4 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ       
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,282 21.0 3,059 19.6 3,126 19.0 
   บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด 1,186 7.6 976 6.2 915 5.5 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 874 5.6 1,088 7.0 1,142 6.9 
   บริษัทย่อยอื่นๆ 75 0.5 64 0.4 73 0.4 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,417 34.6 5,187 33.2 5,256 31.9 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (226) (1.4) (212) (1.4) (199) (1.2) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 5,191 33.2 4,976 31.8 5,057 30.7 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,647 10.5 1,108 7.1 1,302 7.9 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,655 100.0 15,624 100.0 16,489 100.0 
 



 
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

 1-3  

1.4 ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร 

กลุ่มทิสโก้ก าหนดให้มีกระบวนการวางแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจอย่างครบวงจรส าหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหนา้ โดยจะมีการทบทวนทุกปี
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ขององค์กร 

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ก าหนดให้มีการวางวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และคุณค่า (Value) ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์เป็นตัวก าหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการจะ
บรรลุพันธกิจเป็นการก าหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการด าเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะ
น ามาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สรรค์สร้างโอกาสชาญฉลาดเพ่ือคุณ” 

พันธกิจขององค์กร   คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่าให้กับลูกค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้น าและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งม่ันที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ โดยให้ความส าคัญ
กับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ  และการให้ค าแนะน าที่สรรสร้างโอกาสทางการเงินของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นน าคือหัวใจของบริการที่ มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดม่ันในวัฒนธรรมองค์กรที่
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนเพ่ือลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม” 

ค่านิยมขององค์กร   กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงาน
ทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการท างานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ให้ความส าคัญ ได้แก่ 

 

1) ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้า  

2) เช่ียวชาญอย่างผู้น า  บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดด
เด่น สะท้อนความเป็นผู้น าในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดม่ันในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า 

4) ความคิดสร้างสรรค ์ ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความช านาญเท่านั้น แต่ยัง
ผสมผสานในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าค าแนะน าต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้ง
ความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างทางเลือกในการ
บริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้ 

5) สร้างผลงานท่ีน่าเช่ือถือ  สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความส าเร็จ
ของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

6) การให้ค าแนะน า บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน า วางแผน จัดการ ด้าน
การเงิน ให้กับผู้อ่ืนอย่างดีที่สุด ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพ่ือช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง 

การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan and Strategy Map) 

ในการจัดท าแผนธุรกิจส าหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุ่มทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัจจัยภายในอ่ืนๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ            
(Critical Success Factor) และประเด็นส าคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดยผู้บริหารจะน าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร  



 
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

 1-4  

ในการน ากลยุทธ์มาใช้ปฏิบัติ กลุ่มทิสโก้ได้น าเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ในการสร้างความสมดุลของกลยุทธ์ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการท างานภายใน และด้านการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) 
ของแต่ละสายธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ก าหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามผลงานอย่างสม่ าเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่วางไว้นั้น กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์
องค์กรไว้โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้น ดังต่อไปนี้ 

 ขยายไปยังตลาดใหม่ที่ยังมีการเติบโต 

 สร้างโอกาสจาการขยายตัวจากการลงทุนภาครัฐ 

 ขยายตัวสู่ตลาดกลุ่มรายได้ปานกลางที่ก าลังขยายตัว 

 ขยายโอกาสจากการน าเสนอสินค้าและบริการภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ��ก��	ก
���	ก����ก��  
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2�+13� : 2>�กB3 �(6�� �����I�/)��� 3�	( �	�J�2>�กB3 ก�%��0  ��%��-	
)/'�
�A 2 (!��1!4&) 

�'ก��ก��= ก��& 
���ก����6����&'(
�(ก��1!����ก�������,0'�-,0'ก��'���2+����2+5&����6�6'(����	
 �K�9�/ ���ก	� ����9� 98 ��6� 
	09��%�
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ก�������ก��$��ก ����� 1!����ก��
�(ก���(��2��13�1�'��4�3��%ก'�)��ก��!�	ก
�	-�/��%)��ก���	�ก��ก'(
�� ���1!����ก��1���%�
A
5&������	ก(��1!4& ��%��6�6'(����	
�&'�
	=(1�ก��(�
- !��+���%
�ก2> �2�+ �����6�1�ก��(�
- !��+� � 1 �!&( +,' A>��/ก��+��        
�'�-����� ��%'�ก 4 �!&(1��633&�(�	(!9	� ����ก& ����(1! & �+��G  �+������ � ��%'���)���  

2.1 ��ก��	���ก
� 

 ��,0'(��ก����	
��%ก'�)��ก��ก��N,'!���1�����	
',0� (Holding Company) ��%� & �ก����%ก'�)��ก��!�	ก',0�1� �	(�	=��	ก�.%ก��
��%ก'�)��ก���8(��&(3� �	ก�.%ก����%ก'�)��ก��6'(����	
�&'� 780(�� ��N��&(��� 2 ก��& !�	ก +,' ก��& )��ก��)��+��-�.���/��%�����,0' ��%
ก��& )��ก��!�	ก
�	-�/ �-,0'1!�ก��1!����ก���'�+��'(ก	���9
�(ก���������)��ก�����ก���9 A>��/
�0�>ก+�� (Client Centric) ก��& ����	
�8(��&(ก��
1!����ก��''ก��*� 4 ���(��!�	ก ��%ก'���9� 1) ���(��ก��& �>ก+������&'�  2) ���(��ก��& �>ก+������	
 3) ���(��ก��& �>ก+��)������%
�	�ก��ก'(
��  4) ������!��(���&9�ก��(��%+9� �	�5���'�3&'�	(+  ��� �����%�'���ก��1!����ก���	(��= 

1. #
�&
�ก�����'ก�(
�
���� (Retail Banking) 

���ก��& �>ก+������&'�1!����ก�� 2 ��%�2
�	(��= 

1.1 ���ก
�#�����"�
���� (Retail Loans) 

���ก�������,0'����&'� ��*�ก��1!������,0'ก	�ก��& �>ก+������&'�
�0��*���++�)�� �� ��� �9	3N���%�(+/1�ก��1!������,0'�-,0'ก��
'���2+����2+��*�!�	ก �����&(��%�2
�����,0'����&'�3� 9	3N���%�(+/6'(ก��ก>��, ����	(��= 

• #�����"���
8�� 

�����,0'��&�7,=' �������ก�����)��+��
���ก� ���ก	� ( !���) ����	
 �K�9�/ ���ก	� ����	
 
���ก� �3�ก��9 ���7�0( ���ก	� ��%
����	
 �'�
�7� ���7�0( ���ก	� ���1!����ก��ก>��, �-,0'��&�7,='
�	-�/��� 780(5>���&�7,='3�'(9�(�(����9�/��*��	��&9���'��%6'( >�+&�
�	-�/���
3� 
�0)��+�� ��%/!�,'����	
ก��!�� ��%5&'�����%+&�(9���*�����9��
&�` ก	�3�'�'���6'(�	44���&�7,=' ���1��%!9&�(ก��5&'�
����%)��+�� ��%/!�,'����	
�	(+( �ก�� ��
)�a1�
�	-�/���3� กI! ����ก9&�5>���&�7,='�%5&'�����%�(��ก>�+��N�9� '���6'(�	44� �
�%�%�9��3	=(�3& 1-7 �b ��% �'	3���'ก���=�+(
�03� '	3��3��� . 9	�
�0
���	44� 
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ก��& 
���ก�1!����ก�������,0'��&�7,='���!�	��N��3/
�ก����
	=(1! &��%�ก&� ��%�N�	ก������3/ 780(�9 N8(�N��3/�	0( �N��3/
�'�ก��%�(+/ �N�	ก������3/ ��%�N��3/1����(-�.���/ '	�����ก& �N������6�����Bก �N���
�ก !	9��ก !�(-&9( �N6�� �N3	ก   
��*�3�� �'ก��ก��=�	(1!����ก�������,0'��&�7,='���!�	��+�,0'(�	ก���%'��ก�./�-,0'ก����%ก'�ก��)��ก�� ��&� �
&�-� -/�+�,0'(-� -/�%��
����3'� �+�,0'(-� -/���H��! 8ก �+�,0'( ,'�-
�/ ��%�+�,0'(�	ก�ก&'����( ��*�3��  

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 �����,0'��&�7,='�N��3/��%�N�	ก������3/ �����9� 152,907.78 ������
 ���(��'��% 7.4 
� ,0'�
���ก	��'������,0' . ��=��b 2557 
�0 �����9� 165,095.00 ������
 ��*�5���กก������2+1���%�
A
�0�%�'3	9��%�'�
���!�&���N��3/1���%�
A
�0���( 

�
�
&9#:&�
��	�!�:#�����"���
8���;����9�	�;��ก��
����� 

#�����"���
8�� 
� <�� !"  

31 ���<
�� 2556  
(�(
��
 ) 

� <�� !"  
31 ���<
�� 2557  

(�(
��
 ) 

� <�� !"  
31 ���<
�� 2558  

(�(
��
 ) 

���
ก
�����B� 
(�(��	) 

�N��3/  179,829.43 162,329.59 150,174.57 (7.5) 
�	ก������3/  2,733.12 2,765.41 2,733.21 (1.2) 
 �<� * 182,562.55 165,095.00 152,907.78 (7.4) 

* �'������,0'� &�9 �����,0'�����,0'6'(����	
 
���ก��3�ก��9 ���7�0( ���ก	� ��%����	
 �'�
�7� ���7�0( ���ก	� 

�b 2558 ก��& 
���ก� (�H-�%����	

�01!������,0'��&�7,=') 1!������,0'��&�7,='�N��3/��0!�'�'�/���'��% 28.2  �������'��% 22.9 
'�7>7���'��% 13.0 �������B3��'��% 11.0 �3��3����'��% 10.5 ��%��0!�'',0�` �H��0�+����*���'��% 14.4 6'(�'�ก��1!������,0'��&�7,='
�N��3/1! &
	=(! � ��% ��	��&9�ก��1!������,0'��&�7,='�N��3/1! &3&'�N��3/1�����9�H��0���'��% 85 3&' 15 
	=(��= ก��& 
���ก� �&(����
�0�%
6���)��ก�������,0'��&�7,='3&'�� ��,0'(��ก+9� 3�'(ก�������,0'��%�2
��=�	(+( �'�>&�>( ��� �&(����ก��-	C��+�.2�-ก��1!����ก�� 
������'���ก��
�0!��ก!��� 3�'���ก��+9�+� +�.2�-�����,0''�&�( ���%��
)�5�  �กก9&�
�0�%����ก���6&(6	�������+� 
	=(��= ก��
ก��!��'	3���'ก���=�ก��1!�ก>��, �	(+(1ก���+��(ก	�'	3��3�������%ก��!���%�%�9������%+,��>(�����*���3� �ก.F/6'()��+��
�!&(��%�
A�
�  

• #�����"���"H'(���BI� 

�����,0'�-,0'5>�����2+ �������ก�����)��+��
���ก� 1!����ก�������,0'�-,0'5>�����2+3� +9� 3�'(ก��6'(3��� ��� �&(����
�����,0'
�0 �'	3��5�3'��
�!�	(��	�+&�+9� ���0�( (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) 
�0�' �	���� �����,0'�-,0'5>�����2+
��&(''ก��*� 2 ก��& !�	ก +,' �����,0'�-,0'ก���+!% ��%�����,0'�-,0'ก��'���2+����2+  

#�����"���"ก
���$	 ��*�ก��1!����ก�������,0'�ก&�>ก+��
�03�'(ก��7,=''�	(!��� 
�	-�/�-,0''�>&'�A	� �9 N8(�����,0'
�'�ก��%�(+/�-,0'ก������ �2�-+�&'(
�(ก���(�����1��'�	(!��� 
�	-�/��*�!�	ก��%ก	� 780(�����,0'�-,0'ก���+!% �'���3	=(�3& 3o30 �b 
��% �!�	ก��%ก	��3B 9(�(�� '	3���'ก���=���*�����'�3	93� 2�9%3��� !�,'���5� 
�0 �ก��ก��!��'	3���'ก���=�+(
�01��&9(   
1o3 �b��ก6'(ก��ก>� �'ก��ก��= )��+��
���ก�����&9  ,'ก	�����	
3����'(�����,0'
�0'�>&'�A	�1�ก����&'������,0'
�0'�>&'�A	��+�(ก��
-��A�1�'	3���'ก���=�+(
�0 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 �����,0'�-,0'ก���+!% �����9� 1,224.55 ������
 ���(��'��% 6.6 � ,0'�
���ก	��'������,0'
�-,0'ก���+!% . ��=��b 2557 
�0 �����9� 1,310.82 ������
 �&9�!�80(��*�5���กก���%�'3	96'(�A��Gก�� 

#�����"���"ก
���BI����BI� �������ก�����)��+��
���ก� ���ก	� ( !���) ��%����	
 �K�9�/ ���ก	� ��*�ก��1!������,0'
�ก&��++���%��3���++�
	09�� �-,0'�����1��1�9	3N���%�(+/3&�(` ��&� ! ���9���ก��ก�� 1���&��1��� H�ก�H�� ����%!��=���
�0�'ก���=��>(
ก9&�  ��*�3��   �����,0'
%������N6'(ก��& 
���ก� ���-	C����	�����0��5��32	.F/�-,0'3'���
�/+9� 3�'(ก��6'(5>�����2+���'�&�(
+�'�+�� 
�กก��&   ��&� �N�	ก������3/ �N��3/�	0( 3�'����N���
�ก 780(�>ก+���� ��N5&'�����%������N8( 60 ��,'� 2��13�
����ก� #
���ก� ''�3��+� ����(���9 � &�'���& $ �'ก��ก��= 1��b
�05&�� �)��+������&9 �+�(ก��ก	�����	
��%ก	������,0'
'�3��!ก�� 6����&'  (���.) �-,0'��	�����5>���%ก'�ก��ก������&'� 2��13��+�(ก��+=����%ก	������,0'5>���%ก'�ก������&'�  
(Micro Entrepreneurs)1!��� ��N�6��N8(�!�&(�(��
�����(&��68=���%���9(�(���>(68=� ��9��+ ��4�����,0' #ก>�(&�� ����ก����'�$ 
�01!�
9(�(�������,0'�>(N8( 150% 6'(��+���%� �� ��%�+ ��4�����,0' #� !9	( ����1� �'ก��3&'�'�
�()��ก������(���$ �����,0'
! ���9���)��ก���-,0'5>���%ก'�ก������&'�
�0� &3�'(1��!�	ก��%ก	�   

�'ก��ก��= �-,0'�-�0 +9� �%�9ก1!�ก	��>ก+��1�ก���6��N8(���ก�������,0' �ก��0(68=� ก��& 
���ก����6����+�,'6&��ก��
1!����ก�������,0'������
%������N��3/��%�N�	ก������3/+�'�+�� 1�
�ก2> �2�+ 2��13������/ #� !9	( �(���	0(���$ ��� ��&'(
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�(ก��1!����ก�� 98 ��6�
	09��%�
A ��% ��5�1�ก��6�����6��-�0 68=�'�ก 50 ��6�1��b 2559 �-,0'1!�+�'�+�� ก��1!����ก��
	09
��%�
A 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 �����,0'�-,0'ก��'���2+����2+ �����9� 15,986.52 ������
 �-�0 68=���'��% 6.0 � ,0'�
���ก	�
�����,0'�-,0'ก��'���2+����2+ . 9	�
�0 31 )	�9�+  2557 
�0 �����9� 15,088.34 ������
 

 
�
�
&9#:&�
��	�!�:#�����"�
���� 

#�����"�
���� 
� <�� !"  

31 ���<
�� 2556 
� <�� !"  

31 ���<
�� 2557 
� <�� !"  

31 ���<
�� 2558 
���
ก
� 
����B� 

(�(��	) �(
��
  �(��	 �(
��
  �(��	 �(
��
  �(��	 

 �����,0'��&�7,='  182,562.55  92.0 165,095.00  91.0 152,907.78 89.9 (7.4) 
 �����,0'�-,0'ก���+!%   1,428.19  0.7  1,310.82  0.7 1,224.55 0.7 (6.6) 
 �����,0'�-,0'ก��'���2+����2+   14,424.50  7.3  15,088.34  8.3 15,986.52 9.4 6.0 
 �<�  198,415.24 100.0 181,494.16 100.0 170,118.84 100.0 (6.3) 

ก�����'ก�(
9�	��& 
&ก
��J
$��
� 

���!�	�)��ก�������,0'����&'� ก��& 
���ก� �ก��& �>ก+����s�! ����*���++�
	09��
�0 ���������%�����% ���%9	3�ก������%�(��
�0�� 
���ก��& 
���ก�1!����ก�������,0'����&'�5&������	ก(��1!4& ��6�6'()��+��
���ก� ��%����	
�&'�',0�1�ก��&  
��1!��� ��N1!����ก��+�'�+�� 

�ก2> �2�+ ���)��ก�������,0'��&�7,='�N��3/�������ก���������	
�&'�����ก& )��+��
���ก� ���ก	� ( !���) ����	
 
���ก� �3�ก��9 ���7�0( ���ก	� ���!�	�
)��ก�������,0'��&�7,='�	ก������3/�������ก���������	
�&'� +,'����	
 �K�9�/ ���ก	� �'ก��ก��= ก��& 
���ก��	(1!����ก��)��ก�������,0'��&�7,='���!�	�
�+�,0'(�	ก�ก&'����(�H-�%��0!�'K�3���5&�� ����	
 �'�
�7� ���7�0( ���ก	� 
	=(��= ก��& 
���ก� �G���>ก+��
�0 	0�+(5&��3	9�
����!�&�� (Dealer) 780(�>ก+��5>���&�
7,='�&9�1!4&��*���++�)�� ��
�0 ���������%��� ��% ���%9	3�ก������%�(��
�0��  

���!�	�)��ก�������,0'�-,0'ก��'���2+����2+780(�������ก�����)��+��
���ก� ��%����	
 �K�9�/ ���ก	� 1!����ก���>ก+����++�
)�� �� 780( ���%9	3�ก������%�(��
�0����% �+9� �� ��N1�ก������%+,�!��='�&�(�-��(-' 

1.2 ���ก
���	ก���!<��9�	��	ก��I�� (Bancassurance) 

)��+��
���ก�����	�1�'��4�3��*����!�����%ก	���9�3��%��%ก	�9���A2	���กก� ก����%ก	�2	� ก�%
�9(-�.���/ 1��b 
2548 ���)��+��1!����ก����*����!�����%ก	�2	�
	=(1��&9���%ก	���9�3 ��%��%ก	�9���A2	� ���1!����ก����%ก	�2	���%�2
3&�( ` �ก&�>ก+��
)��+��3�'� 10 �b
�05&�� � )��+�� �+9�  �&( 	0�
�0�%���!���%-	C��5��32	.F/��%ก	�2	���%��%ก	���9�3
�0�! �%� ก	�+9� ���0�(6'(�3&�%
ก��& �>ก+�� ��� �5��32	.F/
	=(1�! 9���%ก	�9���A2	� '�
� ��%ก	�2	��N��3/ ��%ก	�'	++�2	���%2	�)�� ��3�  �9 N8(5��32	.F/1�! 9���%ก	�
��9�3 '�
� ��%ก	������,0' ��%ก	�����%� 
�	-�/��%�����%ก	������4  �u����	�)��+�� �-	�) �3�
�()��ก��!�������	
 3&�(กB��*�����	

��%ก	�2	��	=���9!��� 
�0 ��,0'����(��%G��%ก���(�� 	0�+(  

1��b 2558 )��+�� �&(����-	C��5��32	.F/1�ก��& �>ก+������&'� ��%6���5��32	.F/780(N>ก''ก���+9� +�� +�'(
�0 �
��%����/��%�! �%� '�&�(��0(���!�	�ก��& �>ก+��)��+���3&�%ก��&  780(����	�ก��3'��	���*�'�&�(�� 
	=(1�ก��& ��%ก	�9���A2	� ��9�5��32	.F/ 
2��13��,0'��%ก	�2	��N��3/ #ONE mini$ ��%��%ก	������'��	3��!3���กก��1���N��3/ 2��13��,0'��%ก	�2	�
���ก� #''�3��+�/$ �&9�ก��& ��%ก	�
��9�3 �'ก�!�,'��ก5��32	.F/+�� +�'(�����,0' 
�0�! �%ก	�ก��& �>ก+�������,0'����&'� )��+���	( �&(����ก��6���5��32	.F/��%ก	����!�	�ก��& 
�>ก+��)���� ���1!�+����%���5��32	.F/��%ก	�
�0�! �%� ก	��>ก+���-�0 �3� ��ก5��32	.F/ก��'' ��%ก���(
�� 780(�'�ก	�ก���
)/6'(ก��&      

���ก�1�ก����*� #Top Advisory Bank$ ���1!����ก��
�0��8ก��
�(ก���(��3�'�
�ก�&9(6'(��9�3 �'ก��ก��= )��+�����-	C��5��32	.F/2��13�
��9+�� #Health is Wealth$ 780(�,0'N8(ก���>����62�- ��%ก���>���	ก��1��� ��B��|9�1!�ก�	� �1����9�3���'�&�(�6B(��( �-��%��62�-�&�(ก��N,'
��*�-,=�G��
�0���+	41�ก������(+9�  	0�+(��% 	0(+	0(1!��ก&3��'(��%+�'�+�	9 ���)��+�����������'5��32	.F/+�� +�'(��+ %��B( #TISCO 
Zero Cancer Plan$ ��%)��+���	(����&9 ก	�+.%�-
�A��3�/  !�9�
���	� !��� ��% >���)��� �)�����	��+�(ก�� #�����9(1� 1!�5>��|9�
��+ %��B($ �-,0'�&9 �����+�������&9�!�80(��กก��6���5�+9� +�� +�'(��+ %��B(� 
�
��9��	���%�&9��!�,'5>��|9���+ %��B(
�0��ก���  
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2. #
�&
�ก�����'ก�(
�����  (Corporate Banking) 

���ก��& �>ก+������	
1!����ก�� 3 ��%�2
�	(��= 

2.1 ���ก
�#�����"���ก����
:P$Q� (Corporate Lending) 

���ก�������,0')��ก��6���1!4& �������ก�����)��+��
���ก� ��*�ก��1!����ก��
�(ก���(��1��>����6'(�����,0'��%���ก��
�0
�ก�0�96�'(�ก&ก��& �>ก+��
�0��*�����	
!�,'ก��& '(+/ก�)��ก��6���1!4& (Corporate Client) ������ก��!�	ก��*�ก��1!������,0'�-,0'�����1��1�
9	3N���%�(+/����ก��-�.���/3&�(` ��%ก��1!����ก��
�0�ก�0�96�'( ��&� ก��+=����%ก	� '�9	� ก��1!�+����8ก������ก��ก>��(����%ก����	��+�(����(
!��= ��� �����&(��%�2
6'(���ก��''ก3� �	ก�.%6'(5��32	.F/����	(3&'����=  

• #�����"�&�� ��$����<!�� 

�����,0'�(��
��! ���9�����*������,0'�-,0'���� �2�-+�&'(��%���!��ก�%���(�������!�	�)��ก��3&�(` ����H-�%
2�+'�3��!ก�� ��%)��ก��
�0 ��	ก�.%��*���>ก�� ��&� ก��1!������,0'�-,0'ก���	0(7,='9	3N���� ก���	��กB����+���-,0'6�� ก��6������%
+,�����!��=ก��+���%�%�	=� ��*�3�� �����,0'��%�2
��=��*������,0'�%�%�	=�
�0�� ��N���ก1����%����%+,����2��1�9(�(��
�0ก��!��3�'�
�%�%�9��ก��ก>� �&9�1!4& �ก��ก��!��'���9(�(���9�� &�ก�� 1 �b ����% �ก��
�
9�9(�(����*���%���
�ก�b   

• #�����"B��&ก
�9�	#�����"�	�	�
< 

�����,0'�+�(ก����%�����,0'�%�%��9��*������,0'
�01!��ก&�+�(ก��-	C��)��ก���%�%���ก��(��%�%�%��9 
�0 �9	3N���%�(+/
ก��1���(��ก>��	���� ��� ��	ก�.%�+�(ก��
�0��*�G��������6'(�>ก+����%�� ��N3�9��'�+9� +,�!���6'(�+�(ก����� �����,0'
�+�(ก����%�����,0'�%�%��9�&9�1!4&��*������,0'
�0 �ก��!��ก������%+,��(���9��	���� 1!��'�+��'(ก	�ก��!���9����%+9� +,�!���
6'(�+�(ก��!�,'ก�%���(����6'(�+�(ก��!�,'6'(ก��ก���>ก+�� 
	=(��=)��+�� �������1!�ก����	����������,0'�ก&2�+'�3��!ก�� 
��%ก��5��31��>����3&�(` 
�ก2�+)��ก�� ����H-�%ก��& )��ก��
�0 �+9� ���+	43&'ก��-	C����%�
A �	ก�.%�����,0'�+�(ก����%
�����,0'�%�%��9 ����ก& �����,0'�-,0'ก��ก&'����(��((�� �����,0'�-,0'ก��6����N����%ก'�ก��!�,'6���)��ก�� �����,0'�-,0'ก��ก&'����(
! >&�����	���� !�,''�+����� �����,0'�-,0'(���	��! �ก&'����(�%��(����)��.>��2+-,=�G�� !�,'(����% >�6���1!4& ��&� 
��(���s� ��%�����,0'�-,0'7,='��%3��3	=('��ก�./�+�,0'(�	ก�6���1!4&1���((��'�3��!ก��  ��*�3��  

• #�����"���"ก
��
������"� 

�'ก��ก�����,0' 2 ��%�2
�	(ก�&�96��(3�� )��+��
���ก��	(1!������,0'�-,0'ก��-�.���/
�0 �9	3N���%�(+/!�,'�	ก�.%ก��
ก>��, ���',0� ��&� �����,0'
�0 �!�	ก��%ก	���*��(����ก!�,'���
�	-�/�2�-+�&'( 780(��*������,0'1��%�%�	=�N8(���ก��( 
�0 ����
�	-�/
�2�-+�&'( (Marketable Asset) ��*�!�	ก��%ก	� ��%�����,0'�-,0'ก���(
�� 780(��*������,0'1��%�%���ก��(N8(�%�%��9 
�0 �
���
�	-�/
�05>�ก>�7,='�-,0'ก���(
����*�!�	ก��%ก	� ��&� '�	(!��� 
�	-�/ !�,'���
�	-�/',0� ��� ��(,0'��6
�0�! �%� ��%ก��!��ก������%
+,�3� +9� �� ��N1�ก������(������6'(���
�	-�/�	=� (Operating Asset)  

• ���ก
�ก$��&#���J
��	ก��9�	
<����S<�&�� 

)��+��
���ก�1!����ก��''ก!�	(�,'+=����%ก	���%'�9	�3	�9�(�� ���!�	��>ก+��
�03�'(ก��1��1�ก���������(����(��%�2

�0
�����*�3�'( �ก��9�(!�	(�,'+=����%ก	�1!�ก	�!�&9�(��5>�9&����(3&�(` ��&� ก���,0���% >�(��3&�(` ��N8( ก��+=����%ก	�5�(��
ก&'����( !�,'ก��''ก!�	(�,'+=����%ก	�ก���	0(7,='1!�ก	�5>�5��3 ��&� ก��7,='9	3N������*�����9� �ก 
	=(��=�(,0'��66'(!�	(�,'+=����%ก	�
�� ��N��	�1!��6��ก	�+9� 3�'(ก��6'(5>��	�5���%����/��� 

• ���ก
�P$(�J
��Tก�
 9�	���ก
��"�U :(
��&��ก'(  

)��+��
���ก�1!�+����8ก����%���ก��',0������(��ก>�
�0+��9(�� ��&� ก��1!�+����8ก�������+�(����(
�(ก���(�� ��%ก��
��	��+�(����(!��= (Loan Restructuring) ก����*�5>��	�!��(��ก>��&9  (Syndicated Loan Arranger) 3	9�
������,0' (Facility Agent) 
��%3	9�
�!�	ก��%ก	� (Security Agent) ��*�3�� 

• ���ก
���#B��:!�� 

)��ก��ก��1!����ก��+	��3����� ��%ก'���9�ก���กB��	ก��
�	-�/�����%!�	ก
�	-�/ ����%��+���%�&( '�!�	ก
�	-�/     
ก��3��3� ��
)���%����/3&�(` 1�
�	-�/���6'(�>ก+�� '	�����ก& ก'(
������'(���=�(��- ก'(
���&9���++� ��++�)�� �� ��%��3���+� 
3�'���ก���	��'( >�+&�
�	-�/�����
)�1!�ก	�ก'(
������'(���=�(��-  
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2.2    ���ก
�#�����"���ก����
:ก�
& (Commercial Lending) 

���ก�������,0')��ก��6���ก��(1!����ก�������,0'�-,0'ก��-�.���/ 1�ก����%ก'�)��ก��6���ก��(��%6����&' ��*�!�	ก '�
� 
�����,0'�-,0'5>��
����!�&���N��3/ �����,0'�(��
��! ���9��� �����,0'�+�(ก�� ��%�����,0')��ก����&�7,='��%���7�0( ���!�	��>ก+��1�2�+)��ก��3&�(` ��&� 
)��ก�������3/��%��=��&9��N��3/ ��%)��ก��ก��6��&(��%�����3�ก�/  ��*�3��  

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 ก��& 
���ก� ������,0')��ก������9�  43,327.30 ������
 (+����*���'��% 18.2 6'(�����,0'�9 ) ���(
��'��% 18.4 ��ก 53,083.22 ������
 . ��=��b 2557 ���!3�!�	ก ���กก������%!��=+,�ก&'�ก��!��6'(�����,0'1�ก��& '�3��!ก�� ก��5��3��%
ก��-�.���/ ��%ก��& ��)��.>��2+��%ก�����ก�� ��%ก��3	�!��=�>46'(�'�!��= ����	
 �!9������3��'���	�3�� �>�+ (SSI UK) 6.%
�0�����,0'
)��ก��6���ก��(��%6����&'  �����9� 19,888.60 ������
 ���(��'��% 15.0 � ,0'�
���ก	���=��b 2557 
�0 �����9� 23,389.51 ������
 �&9�
1!4&��*�5���กก�����(6'(�����,0'�-,0'5>����!�&���N��3/ ��� �����%�'����	(��= 

�
�
&9#:&�
��	�!�:#�����"�&ก���� �#Bก( 

��	�I ���ก�� 

� <�� !" 
31 ���<
�� 2556 

� <�� !" 
31 ���<
�� 2557 

� <�� !" 
31 ���<
�� 2558 

���
ก
�����B� 
(�(��	) 

�(
��
  �(��	 �(
��
  �(��	 �(
��
  �(��	 
  ก��5��3��%ก��-�.���/  17,739.39   6.2  18,862.96 7.2 12,126.50 5.1 (35.7) 
  '�	(!��� 
�	-�/��%ก��ก&'����(  11,417.61   4.0  12,160.59 4.6 11,987.70 5.0 (1.4) 
  ��)��.>��2+��%ก�����ก��  21,554.03   7.5  21,802.94   8.3 18,837.43 7.9 (13.6) 
  �����,0')��ก��',0�`  410.61   0.1  256.73 0.1 375.67 0.2 46.3 
�<�#�����"���ก�� 51,121.63 17.8 53,083.22 20.2 43,327.30 18.2 (18.4) 
#�����"��
:ก�
&9�	��
:��� 32,034.44 11.2 23,389.51 8.9 19,888.60 8.3 (15.0) 
�����,0'����&'� ��%�����,0'',0� 203,258.59  71.0  186,311.10 70.9 175,043.93 73.5 (6.0) 
�<�#�����"�&ก���� 286,414.66 100.0 262,783.83 100.0 238,259.84 100.0 (9.3) 

ก�����'ก�(
9�	��& 
&ก
��J
$��
� 

ก��& �>ก+����s�! ����*�ก��& �>ก+����� 
�0 �+9� �	 -	�)/ก	�)��+�� ���� ��%ก��& �>ก+��1! &��ก2�+)��ก�����+	4
�0�&9�1�
ก��5�	ก�	��A��Gก��6'(��%�
A ��%����	�ก����	�������ก2�+�	G ��&� ก���(
�� '�3��!ก�� 
�0�ก�0�96�'(ก	������3/��%��=��&9������3/ 
ก���ก�3���%ก������>�'�!�� ก��6��&(��%�%�������3�ก�/ ��%'�3��!ก�� �D�3��+ � ��*�3�� �'ก��ก��=�	(1!�+9� ���+	4ก	���)��.>��2+
-,=�G�� ��&� -�	((�� '�	(!��� 
�	-�/ ก��ก&'����(��%9	���ก&'����( ��%��)��.>��2+
�0 �ก��-	C��'�&�(3&'��,0'( 

)��+��
���ก�1!����ก�������,0')��ก��6���1!4&��%6���ก��( 5&������	ก(��1!4&1�ก��(�
-� ��%��6�1�3&�(�	(!9	� 
�u����	�����!���
�0ก��3���6'()��+���%3��3&'ก	�ก��& �>ก+�����3�( !�,'1���(ก�.��>ก+��
�0��1�'��3��3&')��+��กB��� �'ก��ก��= )��+���	(
 �ก����%���	 -	�)/5&��
�(�,0'���.�3&�(` ��&� 9�
�� �,0'��0(-� -/ '���3'�/��B3 ��*�3��  

2.3 ���ก
�<
�����ก�� (Investment Banking)  

��. 
���ก� ��*�!�80(1�5>����ก��1!����ก��9�.��)�ก�� 
�0����	�+9� �9�9�(1� �'�&�(��9���ก9&� 46 �b ��ก+9� ���0�9��4��%
��%��ก��./1�ก��1!�+����8ก��
�(ก���(���ก&�>ก+��
	=(2�+�'ก����%2�+�	G����*�
�0�' �	�'�&�(ก9��(69�(9&���*�
� 
�0 �+9� �>���%+9� 
�����41�)��ก����%'�3��!ก�� ���+	43&�(` '�
���&� -�	((����%��)��.>��2+ �D�3��+ � �
�+ ��+  6��&(��%�����3�ก�/ )��+����%
�N��	�ก���(�� ��(-����� �	��
�( 3�'���'�3��!ก�� ก��5��3 �9 
	=( �+9� �>�����3����(�� 3���3�����
�� 3���3�����!��= 
	=(1���%
3&�(��%�
A ��. 
���ก� ����	�+9� �!B��'���ก����	ก(��+.%ก�� ก��ก��ก	�!�	ก
�	-�/��%3���!�	ก
�	-�/1!���%ก'�)��ก��
�0��8ก��
�(ก��
�(�� ��%����	�1�'��4�3��กก�%
�9(ก��+�	(1!���%ก'�)��ก��ก���	����!�&��!�	ก
�	-�/ �-,0'1!����ก������
�0��8ก��
�(ก���(��'�&�(+��9(�� 
�9 N8(ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(����%5>��	�ก��ก���	����!�&��!�	ก
�	-�/
�ก��%�2
 � &9&��%��*�3�����
�� 3�����!��= 3�����ก80(!��=ก80(
�� 
�'ก��ก��=�	(
��!���
�0��*�
�0��8ก��
�(ก���(��1�ก��+9��9 ก��ก�� ก������>��	G9���!ก�� ก���	�!��(��ก>��,  ก����	��+�(����(
�(ก���(�� 
ก��A8ก��+9� ��*������6'(�+�(ก�� ก����%� �� >�+&�ก��ก�� ��%ก��1!�+����8ก��
�(ก���(��1�����3&�(` 

1��b 2558 
�05&�� � ���(��9�.��)�ก�� ��. 
���ก� ����	�+9� �9�9�(1���ก�>ก+��!������1!�
��!���
�0��*�
�0��8ก��
�(ก��
�(�����!�	�(��!��ก!�����%�2
 '�
���&� ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(��1�ก��+9��9 ก��ก��
	=(1���%�
A��%�%!9&�(��%�
A ก����*�
�0
��8ก��
�(ก���(��1�ก����%� �� >�+&�ก��ก�� ��%ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(����%5>��	�ก��ก���	����!�&����%�	���%ก	�ก�����!�&�����!�	�
ก�����'6��!���3&'��%����
	09����*�+�	=(��ก (IPO) ��*�3�� ���5�(��1��b 2558 
�0���+	4 ����ก& ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(���&9 �-,0'���'   
ก���
)/��%�5��������ก���ก��6�u4!�ก��ก��)��+��'���� �!&(��%�
A�
� ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(��1!�ก	�����	
 
���ก��'��u�
/ ���ก	� 
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( !���) 1�ก���6��7,='ก��ก����( %3'���%��,'6��&(��( %3'�1��9�����  '�������7�� ��(+���/ ��%�
� ��ก Colas S.A. 780(��*�����	

�	4��3���	0(�A�  >�+&��9 ��% �. 2,215 ������
 ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(��1!�ก	�����	
 �
��7B�
�	��+ � ���ก	� ( !���) 1�ก��6���(��
�(
��1�����	
�&'� 3 �!&( 1!� OG Corporation 780(��*�����	
�	4��3�4�0��|� ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(���&9 ��%5>��	�ก��ก���	����!�&���&9 1�
ก�����'6��!���3&'��%����
	09����*�+�	=(��ก (IPO) 1!�ก	�����	
 �ก��'� �-��9'�/ 7����'�/��0 ���ก	� ( !���)  >�+&�ก�����'6���9  10,030 
������
 ��%ก����*�5>��	�ก��ก���	����!�&���&9 1�ก�����'6��!���ก>��ก���(����

�0''ก��� Mizuho Bank Ltd.  >�+&�ก�����'6���9  3,000 
������
 ��*�3�� 

3. #
�&
�ก�����'ก�(
���:!9�	��:ก
�ก& �� (Wealth & Asset Management)  

       1!����ก��
�0��8ก��
�(ก���(����%ก���(
��+��9(�� 2��13���s�! ��1�ก����*�5>�1!����ก��
�0��8ก������ก���(
���	=���� #Top 
Advisory House$  780(�%�&9�3'���
�/
�ก+9� 3�'(ก������ก��'' ��%ก���(
��
	=(���ก��)��+�� !�	ก
�	-�/ ��%�	�ก��ก'(
��
�0!��ก!���
�9�1�
�0����9 2��13������/ #
���ก� �9�)/$ (TISCO Wealth) �����&(ก��& �>ก+��''ก��*� 3 ก��&  +,' ก��& 
���ก� -��� �0�  (TISCO Premium) 780(��*�
ก��& �>ก+��
�0 �G���(����ก ก'(
�� !�,'-'�/3!��� �9 ก	�'�>&
�0 1-5 ������
 ก��& 
���ก� �-�
3��	  (TISCO Platinum) 780(��*�ก��& �>ก+��
�0 �G���(��
��ก ก'(
�� !�,'-'�/3!��� �9 ก	�'�>&
�0 5-20 ������
 ��%ก��&  
���ก� �-��9
 (TISCO Private) ��*�ก��& �>ก+��
�0 �G���(����ก ก'(
�� !�,'-'�/3
!��� �9 ก	�'�>&
�0 20 ������
 68=��� ��� �����!���
�0)�ก���&9���++� ����!���
�0)����ก���(
�� ��%����!���
�0)����)�ก��+'��>������)��ก�� �(��
��ก ��%1!�+����8ก������ก���(
��1�5��32	.F/�(
��3&�(` 
	=(1���%�
A��%3&�(��%�
A'�&�(1ก�����  

1��b 2558 
���ก� �9�)/�	(+( �&(����+9� ��*����A1�ก����*�
�0��8ก��ก���(
��
�0+�'�+�� 
�ก��%�2
���
�	-�/ 
	=(��=  A>��/9��+��%!/
�A��Gก����%ก���
)/ (TISCO Economic Strategy Unit) ����	�
�����(���
9��+��%!/ TISCO Investment Portfolio Strategy !�,' TIPS 
���%�8กN8(��9��� �A��Gก����%��%���ก���
)/ก���	�-'�/3���
�	-�/��%�2
3&�(` 
	09��ก �'ก��ก��= 
���ก� �9�)/ �����s�!� ��%-	C��ก'(
�� 
Foreign Investment Fund (FIF) 
�0+�'�+�� ���
�	-�/ก���(
��
	09��ก �9 N8( ��D�3	9ก��& ก'(
���>����1! &''ก�>&3��� '	�����ก& ก'(
��1�
ก��&  Star Plus 780(��*�ก��5� 5���ก���
)/ ก�����!��ก'(
��3&�(��%�
A 1��%�� Multi Manager �-,0'ก�����!��+9�  	0(+	0(6'(�>ก+�����'�&�(
 ���%��
)�2�-�>(��� ��%�	(+(����ก���	��	(!9%3��� 5&��ก'(
��
��ก�ก'�/�u��/ 
�0''ก���'6��'�&�(3&'��,0'(  
���ก� �9�)/�	(1!�+9� ���+	4ก	�
ก��-	C��+�.2�-6'(��++��ก� ���1��b
�05&�� �����9�����!���
�01!�+����%���ก���(
��
�0 �1���%ก�A #Investment Consultant$  �����9��>(
N8(��'��% 90 ��% �	( �&(
�0�%�ก�%�	�ก��1!����ก�����-	C�����>&ก����*� Certified Financial Planner 

���(��ก��& �>ก+��)������%�	�ก��ก'(
��1!����ก�� 6 ��%�2
�	(��= 

3.1 ���ก
��'ก�(
���:!��ก�� (Private Banking) 

��*�ก��1!����ก���ก&�>ก+��
�0 ��(��''  ��%�(���(
��3	=(�3& 20 ������
68=��� ��%ก'���9����ก���(����ก ���ก�����!��
�	�ก��
�(ก���(�� ��%1!�+����8ก��1�����ก�����!���	�ก��
�(ก���(����%ก���(
�� 1��b 2558 ก��& 
���ก��	(+( �&(����ก��1!����ก��+����8ก��
����ก���(
��
�ก�>����1�
�ก���
�	-�/
	09��ก ��� ����ก��1!�+����8ก������ก���(
��+��9(��ก	��>ก+��5&����6�6'()��+�� (TISCO 
Investment Center) ��9�
� (��
�0��8ก��ก���(
��
�0 �+9� �� ��N����ก���(
������H-�% �'ก��ก��=�-,0'��*�ก����	������>ก+��ก��& �	ก
�(
�� ก��& 
���ก��8(����	��	  ��+9� �>���,0'(ก���(
��'�&�(3&'��,0'(���5>����0�9��4����ก���(
��6'(
���ก� (TISCO Investment Guru) 

3.2 ���ก
��&��_
ก�
���� (Retail Deposit) 

)��+��
���ก���� �ก���%� �(��'' ���ก��1!����ก���	���ก�(����%�2
3&�(` ��&� �(����กก�%�����9	� �(����ก'' 
�	-�/ 
��%�(����ก��%��� �9 N8(ก�����ก������ก���(��
�0�ก�0�96�'( ��&� ก��''ก�+������/��B+��%��B+�&9���++� ก������ก�กB���B+ ��%ก�����ก���(���'� 
���)��+�������D�1!����ก���	(ก�&�9 
	=(
�0����	ก(��1!4& ��%��6�6'()��+��
�ก�!&( 1��b 2558 )��+��
���ก�����ก��
��3���5��32	.F/����
ก���(����%ก���(
��'�&�(+��9(�� ���������'5��32	.F/�(����ก
�01!�5�3'��
��>(� ,0'�
���ก	��	4���(����ก
	09�� ��% ��2�-+�&'(1�ก��
���ก�(���>( ��&� ก��������'5��32	.F/�(����ก1! & 2��13��,0' #Blue Diamond Saving$ 780(��*�ก���-�0 �2�-+�&'(1�ก��
��)��ก��1!�ก	�ก��& �>ก+��

�0 �G���(��''   �กก9&� 1 ������
 ���1!����ก��ก��5>กก	��	4��ก�%�����9	�  ��%�(����ก7����'�/'' 
�	-�/���!�	��>ก+��ก��& 
�0 ��(��'' � &
�ก�� 1 ������
 780(�� ��NN'����N8(��,'��% 4 +�	=( ���� &���ก	�����9��(�� ��%� & �+&����ก�����!�	�ก��N'�6�� �63 3�'���ก�����'���ก��
�&(���� ก��6�����!�	��(����ก��%����%�%�	=�N8(�%�%ก��('�&�(3&'��,0'( �'ก��ก��= )��+���	(��D�1!����ก����6�)��+���-�0 �3� '�ก 1 ��6� 
+,' ��6��7B�
�	�'��3/9���/ �����*���6��3B �>����
�0�� ��N1!����ก��+�'�+�� 5��32	.F/
�(ก���(�� ��%ก���(
��
�ก��%�2
6'(ก��& 
���ก� 

3.3 ���ก
��
�$�(
8���
�$��ก �������	�I �'ก�(
 �"<a� (Private Sales Brokerage)  

���ก�����!���7,='6��!�	ก
�	-�/��%�2
�>ก+��
	09�� �������ก����� ����	
!�	ก
�	-�/
���ก� ���ก	� (#��.
���ก�$) 780(��*�
� ���ก! ����6 2 6'(3���!�	ก
�	-�/�!&(��%�
A�
� ��� �ก��1!����ก��1���%�
A5&������	ก(��1!4&1�ก��(�
- !��+� ��%��6�6'(
����	
 1 �!&( 1��63ก��(�
- !��+� +,' A>��/ก��+���'�-����� ��%'�ก 4 �!&( 1��633&�(�	(!9	� ����ก& ����(1! & �+��G  �+������ � ��%
'���)��� ����	
 �&(����ก�����ก��
�0 �+�.2�- +���8(N8(+9� -8(-'1��>(���6'(�>ก+�� ��%�8� 	0�1���������.+9� ���&(1�N>ก3�'(��*����+	4  
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����	ก�(
��
	09���� ��N1�����ก��5&���&'(
�(ก��7,='6��5&���%��ก��7,='6��!�	ก
�	-�/
�0 �����!���
�0ก��3����>�� ��%�%���+�,'6&��
�(
'���3'�/��B3 

��.
���ก� ��&9���&(3���1�ก��1!����ก�����!���7,='6��!�	ก
�	-�/��%�2
�>ก+��
	09�� . ��=��b 2558 �
&�ก	���'��% 1.9 
���(��ก�b 2557 
�0 ��&9���&(ก��3�����'��% 2.0 ���!�	��b
�05&�� �����	
 �ก���
)/ก���������)��ก��1����(��ก'�&�(3&'��,0'(
	=(1��&9�6'(ก��
6���G���>ก+�� ก���-�0 ��� �.ก��7,='6�� ��%ก��-	C��1��
+������ ���1��b 2558 ����	
�����������+�(ก�� Banker to Broker �&9 ก	�3���
!�	ก
�	-�/�!&(��%�
A�
�3&'��,0'(��ก�b
�05&�� � 1�ก���&9�'���9�+9� �%�9ก1!��	ก�(
���� ��N��D��	4��7,='6��!�	ก
�	-�/��%'��-	�)/5&��
��6�6'()��+��
���ก���� 780(�+�(ก���	(ก�&�9�� ��N�-�0 ����9��	4��7,='6��!�	ก
�	-�/1! &�������9� �ก  

�'ก��ก��= ����	
�	(�ก�%�	�+�.2�-ก��1!����ก���>ก+�� ��D��&'(
�(1! &1�ก��ก�%���6�' >�6&�9���1!�ก	��>ก+�����'�&�(
�9���B9 5&�� Line Application : @TISCOeResearch 780(����(5�3'��	�1!�ก	��>ก+�����'�&�(�&�-'1� �ก 
	=(��=�	( �ก��-	C�� ����ก�  Stock 
Scan 780(��*��+�,0'( ,'
�0�&9�1!��	ก�(
���� ��N+��!�!�����&�3� ��3�/6'(3	9�'( 1!� �+9� �����&���%
	�� 	� �ก68=� ��%ก���������ก�  
Aspen 780(�9��9 6&�9��ก
	09��ก ��% ก���ก��9��+��%!/�
+��+
�0
	�� 	�  �1!��>ก+��1�����ก��'�&�(�3B �>���� �'ก��ก��=����	
�	(����	�
ก��ก�� 
�(ก��3��� 3�'���ก��1!�+9� �>�3� -,=�
�03&�(` 
	=(1�ก��(�
- !��+���%3&�(�	(!9	� �9 N8(ก��-	C��+9� �>�6'(��++��ก�'�&�(
3&'��,0'( �-,0'1!��>ก+������	����ก��
�0��
�0���  

�
�
&9#:&�(�'����ก��$��ก �������	�I �'ก�(
������& ��.  �#Bก( 
     (!�&9�: ������
) 

�(�'����ก��$��ก �������	�I �'ก�(
����� �c 2556 �c 2557 �c 2558 

 >�+&�ก��7,='6��!�	ก
�	-�/��%�2
�>ก+����++� 255,280.38 240,369.35 214,260.86 

�&9���&(ก��3����9 6'(����	
 /1 (��'��%) 3.0 2.9 2.8 
�&9���&(3���6'(�>ก+����++� (��'��%) 2.0 2.0 1.9 

/1 �9 
	=(3���!�	ก
�	-�/ ��%3���!�	ก
�	-�/1! & � &�9  Proprietary Trading 


�0 �: ����	
!�	ก
�	-�/
���ก� ���ก	� 

3.4 ���ก
��
�$�(
8���
�$��ก �������	�I #;
��� (Institutional Brokerage) 

���ก�����!���7,='6��!�	ก
�	-�/��%�2
�N��	� �������ก����� ��. 
���ก� ��� �����	ก(��1!4&1�ก��(�
- !��+���*��&'(

�(ก��1!����ก�� . ��=��b 2558 ��.
���ก�  ��&9���&(3���1�ก��1!����ก�����!���7,='6��!�	ก
�	-�/��%�2
�N��	���'��% 3.4 ��&(��*��&9�
��&(3����N��	�1���%�
A��'��% 3.6 ��%�N��	�3&�(��%�
A��'��% 3.3 
	=(��= 1��b 2558 ����	
1��ก���
)/1����(��ก
	=(����ก��3�����%ก��
6��'�&�(3&'��,0'( ����������	
��
%������	=����6'(��%�
A��-���%1!�6�' >��ก&�	ก�(
��3&�(��%�
A
	09��ก ��%ก���	���%�� �	  ������
3����(����%3���
��'�&�(3&'��,0'(5&������	
!�	ก
�	-�/
�0��8ก��ก���(
�� �'�7/ 
���ก� ���ก	� 780(1!����ก��9��	�!�	ก
�	-�/ ��%+����%�������
ก���
)/ก���(
��
�0 �+�.2�-�%�	���ก�ก&�	ก�(
���N��	�
	=(1� ��%3&�(��%�
A  

�
�
&9#:&�(�'����ก��$��ก �������	�I �'ก�(
#;
����& ��.  �#Bก( 
 (!�&9�: ������
) 

�(�'����ก��$��ก �������	�I �'ก�(
#;
��� �c 2556 �c 2557 �c 2558 

�'���
ก
�8���
�$��ก �������	�I �'ก�(
#;
��� 369,816.11 297,658.92 299,084.84 

- �>ก+���N��	�1���%�
A 152,829.40 151,084.45 141,833.11 
- �>ก+���N��	�3&�(��%�
A 216,986.71 146,574.48 157,251.73 
#�<�9��&��
:�&�'ก�(
#;
���/1  (�(��	) 3.5 3.6 3.4 
- �>ก+���N��	�1���%�
A 2.9 3.9 3.6 
- �>ก+���N��	�3&�(��%�
A 4.1 3.3 3.3 
/1 �9 
	=(3���!�	ก
�	-�/ ��%3���!�	ก
�	-�/1! & 

�0 �: ����	
!�	ก
�	-�/
���ก� ���ก	� 
 

3.5 ���ก
���:ก
�ก& �� (Asset Management) 

����	
!�	ก
�	-�/�	�ก��ก'(
�� 
���ก� ���ก	� (#���. 
���ก�$) ��%ก'�)��ก���	�ก��ก'(
������'(���=�(��- ก'(
���&9���++� 
��%ก'(
���9  2��13�1�'��4�3��%ก'�ก��ก���	�ก��ก'(
���9  ��%1�'��4�3��%ก'�)��ก���	�ก��ก'(
���&9���++� 780(''ก���
ก�%
�9(ก��+�	( ��� �����%�'���6'(5��32	.F/��%���ก���	(3&'����=  
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• ก& ��#J
�&��!��&�!� 

���. 
���ก� 1!����ก������ก���	�ก��ก'(
������'(���=�(��-�ก&����	
��%��3���++�3&�(` �9 N8(ก��1!�+����8ก��1�ก��
�	�3	=(ก'(
������'(���=�(��- ก����
%������	�3	=(ก'(
�� ���ก������
%������ ���ก ��%ก��1!�+����8ก��
�0�ก�0�96�'(�ก&
+.%ก�� ก��ก'(
����%� ���กก'(
�� 
	=(��=ก���	�ก���(
���%+�'�+�� ก���(
��1�!�	ก
�	-�/��%�2
3&�(` ��&� 
-	�)�	3� !���ก>� !���
�� ��%!�&9��(
�� 2��13�+9� �!B��'�6'(+.%ก�� ก��ก'(
�� 

. 9	�
�0  31 )	�9�+  2558 ���.
���ก�  �ก'(
��2��13�ก�����!�� 71 ก'(
��  �6��� >�+&����
�	-�/��
)�           
118,736.97 ������
 �3���368=���'��% 7.5 ��ก�b 2557 ��� �����	
������( '�+9� �9�9�(1�1!� ���. 
���ก� ��*�5>����!��ก'(
��
����'(���=�(��-�9 
	=(��=� 3,980 ����	
  �����9�� ���ก�9  589,516 ��� ���.
���ก� ��&9���&(ก��3���ก'(
������'(���=�(��-     
. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 
�0��'��% 13.4 '�>&1�'	��	�
�0 3 1�3��� �������%�'���6'( >�+&����
�	-�/��
)� ��&(3� ��%�2
6'(
ก'(
�� �	(��= 

     (!�&9�: ������
) 

ก& ��#J
�&��!��&�!�  �c 2556 �c 2557 �c 2558 
���
ก
�����B� 

(�(��	) 
ก'(
�����0�9 46,597.87 48,344.09 44,938.98 (7.0) 
ก'(
��!���������ก���(
�� 56,096.63 62,107.54 73,797.99 18.8 
�<� 102,694.50 110,451.63 118,736.97 7.5 

• ก& ��#�<������ 

���. 
���ก� 1!����ก���	�ก���(
���ก&5>��(
��
	=(��++�)�� �� +.%��++���%��3���++� ก���	�ก��ก'(
���&9���++��%
+�'�+�� ก���	�ก���(
��1�!�	ก
�	-�/��%�2
3&�(` ��&� -	�)�	3� !���ก>� !���
�� ��%!�&9��(
�� ���-����.���ก�%�	�+9� 
���0�(
�0�! �%� ก	��>ก+����% �ก���	�
�����(��������%��%� ��5�1!��ก&�>ก+��'�&�(� 0���� ' 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 ���.
���ก�  �ก'(
��2��13�ก�����!�� 306 ก'(
��  �6��� >�+&����
�	-�/��
)� 26,413.25   
������
 ���(��'��% 10.9 ��� ��&9���&(ก��3���ก'(
���&9���++� . 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 
�0��'��% 4.5 '�>&1�'	��	�
�0 7 1�
3��� �������%�'���6'( >�+&����
�	-�/��
)� ��&(3� ��%�2
6'(5>��(
�� ��*��	(��= 

              (!�&9�: ������
) 

ก& ��#�<������ �c 2556 �c 2557 �c 2558 
���
ก
�����B� 

(�(��	) 
��3���++� 21,256.45 18,842.67 15,791.17 (16.2) 
��++�)�� �� 10,557.15 10,802.88 10,622.07 (1.7) 
�<� 31,813.60 29,645.55 26,413.25 (10.9) 

• ก& ���<� 

���. 
���ก� 1!����ก���	�ก��ก'(
���9 ������'6��!�&9��(
��3&'�	ก�(
������&'�
	09�� ���-����.�+9� 3�'(ก��
6'(5>��(
�� ���. 
���ก� ����9�)�ก���	�ก���(
��
�0 ���%��
)�2�- ��� �ก��A8ก����%9��+��%!/6�' >��-,0'ก���(
��'�&�(� 0���� ' 
�9 N8(ก�����!��+9� ���0�(1�ก���(
�� ��%���(���2�-3���ก���(
����%+9� ���0�(1�ก���(
��1!�5>��(
��
���'�&�(
� 0���� ' 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 ���. 
���ก�  �ก'(
��2��13�ก�����!�� 89 ก'(
�� 
	=(��= ก'(
���9 2��13�ก�����!�� �
 >�+&����
�	-�/��
)�2��13�ก�����!���9 
	=(��=� 33,404.36 ������
 ���.
���ก� ��&9���&(ก��3���ก'(
���9  . ��=��b 2558 '�>&
�0
��'��% 0.8 '�>&1�'	��	�
�0 14 1�3���  

��& 
&ก
��J
$��
� 

���.
���ก� ������'ก��6��3&'�>ก+�����3�(1�
�ก)��ก�� �3&���!�	�)��ก��ก'(
���9  ���.
���ก� �-�0 �3� �&'(
�(1�ก��
�	����!�&�����'���������ก��5&��3	9�
���	�����ก��6����%�	�7,='+,�!�&9��(
�� ��&� )��+�� ��%����	
!�	ก
�	-�/ 3� 
�0�%��
�9�1�!�	(�,'��=�9� �'ก��ก��= ���.
���ก� ����-�0 �&'(
�(ก�����!�&��ก'(
��5&��'���3'�/��B3 �-,0'�-�0 +9� �%�9ก����1�ก��1��
���ก��1!��ก&�>ก+��ก'(
�� 
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 3.6 ���ก
����ก����:ก
�ก
��&�� (Cash Management Services) 

)��ก�����ก���	�ก��ก���(�� �������ก�����)��+��
���ก� +,' ���ก��1�����ก�����!��ก�%���(�����	���%ก�%���(�����&��
���!�	��>ก+��ก��& )��ก��  780(�%�&9��>ก+���-�0 ��%��
)�2�-1�ก��
��(����%��3��
��+&�1���&��1�ก�����ก���	�ก��6'()��ก�� ��%ก'���9� ก��
���ก�� 3 ก��& !�	ก +,' ก��& ���ก���	��(�� (TISCO Collection) ก��& ���ก������ก���&���(�� (TISCO Payment) ก��& ���ก������ก�����!���2�-
+�&'( (TISCO Liquidity Management) �'ก��ก��= )��+���	( ����ก��)��+��'���Bก
�'��ก�/ (TISCO E-Cash Management) �-,0''���9�+9� 
�%�9ก�>ก+�����!�	�
��)��ก�� ��%����ก�>6�' >�3&�(` 

4. #
����$
�&
�#�<�ก�
&9�	�<
����H�:����#�&�� (Corporate Affairs & CSR)  

������!��(���&9�ก��(��%+9� �	�5���'�3&'�	(+  �&(����(��%��
)�2�-1�ก���������(��6'(
�ก)��ก����%!�&'!�' 
��������.9�����-��%����8ก�&9��9 1!���*�+&���� !�	ก6'('(+/ก� 3�'���ก������(����	 -	�)/�%!9&�(5>��ก�0�96�'(
�ก�|��1�ก����	�����
�+�(ก���%�%��9
�0 ���� �&(! ���-,0'-	C���	(+  �	ก����0(�9���'  ��%�&(���� A���%��%9	C�)��   
	=(��= !�&9�(������ก��ก��ก	��>����%
!�&9�(����	������&9�ก��(����9 A>��/
�0����	
 �������	
�&'�3�'(1�����ก������(��ก��ก	��>����%(����	�����6'(����	
 (Outsourcing) 3� 
����%�'����	(3&'����= 

• ���!��+9� ���0�( 9��	�+9� ���0�(��%)��ก�� ก���(
�� �	4�� 9�(�5���%(���% �. +9�+� �����,0' 
• -	C��5��32	.F/��%ก��3��� �&'(
�(����
'� ��%ก	�2	�)�ก��  
• 3�9��'�2��1� ก��ก	� ���!��+9� ���0�(�����J��	3�ก�� กI! �� ��6���ก������	
 
• ���
A�	 -	�)/ 9��+��%!/�A��Gก����%ก���
)/ )��ก������	ก(�� 
• ก���	�ก��
�	-��ก���++� ���ก��(��
�	-��ก���++�  
• �-�0 5�5��3 �	�ก��6�' >� ���!���+�(ก�� -	C���%�� 9�(�5���%ก��ก	��
+������ ���!��+9� ��'�2	�������
A 

 �'ก��ก��= ก��& 
���ก� ��&9�(�����!���(�� (Treasury) 780(��*��&9�(��!�80(6'()��+��
���ก� 
��!���
�0���!�����
�	-�/��%!��=���
6'()��+��780(+�'�+�� ก���	�!��(��
����ก�N��	�ก���(��
	=(1���%3&�(��%�
A ��%ก���(
��1�!�	ก
�	-�/��%3�����!��= �-,0'1!�����	�
5�3'��
��>(���2��13�ก���
)/��%������ก��+9�+� +9� ���0�(6'()��+����%กI�%�����6'(
�(ก��
�0�ก�0�96�'( ����9 N8(ก���	��2�-
+�&'(1!��'�+��'(ก	�กI�%�����6'()��+���!&(��%�
A�
�  

1��&9�(��6'( ��. 
���ก�  �ก����%ก'�)��ก�� +��!�	ก
�	-�/�-,0'�	4��6'(����	
�'(1�!�	ก
�	-�/��%�2
3�����!��=��%3�����

�� ��� �9	3N���%�(+/!�	ก�-,0'ก������ก�&9�3&�(6'(��+� '�&�(��กB3�  )��ก�� +��!�	ก
�	-�/ ��	��&9�6'()��ก��
�0� &�>(�	ก ��,0'(��ก����	
 �
������
�0�%����ก���(
��1��%�%��9 
	=(��=ก��+��!�	ก
�	-�/�% �)��ก�� � ,0'2�9%3����',=''���9���% ��'ก��1�ก��
��ก���� �������	
�	(+(
�8�!�	กก��7,='6���H-�%!�	ก
�	-�/
�0 �5�ก���������(����%�u��	�-,=�G��
�0�� �-,0'��*�ก����+9� ���0�(����ก��3��� 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558  >�+&��(���(
��1�3�����!��=��%3�����
��6'(ก��& 
���ก��9 
	=(��=� 8,332.42 ������
 ���(��'��% 
43.7 ��ก 14,795.45 ������
 . 9	�
�0 31 )	�9�+  2557 �&9�1!4&��*�ก�����(��ก�(���(
��1�3�����!��= 

2.2 ก
���
:9�	I
<	ก
�9��&��� 

2.2.1 ���ก����
�
��
�����  

• ��ก��	��
: 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 )��+��-�.���/
	=(�%�� �����9�
	=(��=� 31 �!&( ��&(��*�)��+��-�.���/
�0��
%�����1���%�
A�
�
����9� 16 �!&( ��%)��+��-�.���/
�0��*�����	
�>ก ��%��6�)��+��3&�(��%�
A����9� 15 �!&( ���!�	�2�9%3��������(����ก��%�(��1!�
�����,0' �����%�'����	(��= 

�(����ก 

. 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 �(����ก6'(�%��)��+��-�.���/�
�1  ��'�+(+��(
	=(��=� 11,196,258 ������
 �-�0 68=���'��% 2.8 
� ,0'�
���ก	���=��b 2557 '&'�3	9�(� ,0'�
���ก	�'	3��ก���3���3��'��% 6.5 1��b 2557 �'�+��'(��ก	�+9� 3�'(ก�������,0'
�0'&'�3	9�( 
	=(��= . 
��=��b 2558 '	3���'ก���=��(����ก��%��� 3 ��,'��H��0�6'( 4 )��+��-�.���/6���1!4&��	��� �'�>&
�0��'��% 1.01 �
���ก	���'��% 1.30 . ��=��b 
2557 ��*�5���กก����	���'	3���'ก���=�6'()��+���!&(��%�
A�
��-,0'��	�����ก������3	96'(�A��Gก��1���%�
A
�0����	�5�ก�%
���ก

                                                           
1 ���ก���&'���(���
�	-�/��%!��=��� ().-. 1.1) )��+���!&(��%�
A�
� 
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�u��	����0�(1�!������� 
	=(��ก�u4!�!��=���2�++�	9��,'�
�0'�>&1��%�	��>( ��%�u4!�ก���%�'3	96'(�A��Gก����ก ���!�	��b 2558 �(����ก1 
6'()��+��
���ก�  ��'�+(+��(
	=(��=�  159,083.35 ������
 ���(��ก��=��b 2557 ��'��% 22.9 �����&(��*��(����ก����9� 159,046.43 
������
 ��%�(��ก>��, �%�%�	=�����9� 36.92 ������
     

�
�
&9#:&�<
�����"�a$<�&���
:ก��!���f�!"��&��
�
��
�����a � 

 (!�&9�: ��'��%3&'�b) 
 �c 2556 �c 2557 �c 2558 

�'ก���=��(��1!������,0' (MLR) /1 6.84 6.75 6.51 
�'ก���=��(����ก��%��� 3 ��,'� /1 1.76 1.30 1.01 

/1 '	3���'ก���=��H��0� . ��=��%�%�9��6'()��+��6���1!4& 4 �!&( +,' )��+��ก��(�
- ���ก	� ( !���) )��+���
�-�.���/ ���ก	� 
( !���) )��+��ก��(�
� ���ก	� ( !���) ��% )��+��ก��ก��
� ���ก	� ( !���)  

�(��1!������,0' 

   . 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 �(��1!������,0'6'(�%��)��+��-�.���/�
� ��'�+(+��(6'(�(��1!������,0'����9� 10,469,758          
������
�-�0 68=���ก��=��b 2557 ��'��% 5.8 3� 2�9%�A��Gก��1���%�
A
�0�%�'3	9 
	=(��= . ��=��b 2558 '	3���'ก���=��(��ก>��>ก+�����1!4&�	=��� 
(MLR) 6'()��+��-�.���/6���1!4& 4 �!&( ��	����( �'�>&
�0��'��% 6.51 �
���ก	���'��% 6.75 . ��=��b 2557 3� ก����	���'	3���'ก���=�
������6'()��+���!&(��%�
A�
� ���!�	��(��1!������,0'6'()��+��
���ก� . ��=��b 2558  �����9� 234,266.28 ������
 ���(��ก��=��b 2557 
��'��% 9.2   

�
�
&9#:&ก
����!��� !���&#�� ����� �&��_
ก 9�	�&��P$(#�����" � <�� !" 31 ���<
�� 2558 
             (!�&9� : ������
) 

��
�
� #�� ����� 
#�<�9��&��
: 

(�(��	) 
�&��_
ก 

#�<�9��&��
: 
(�(��	) 

�&��P$(#�����"$��&
$�ก��
�H�"$�!�g 

#�<�9��&��
:    
(�(��	) 

1. ). ก��(�
� ���ก	� ( !���)  2,748,608   17.7   2,137,446   19.1   1,892,308  18.1  
2. ).ก��(�
- ���ก	� ( !���)  2,742,221   17.7   2,039,108   18.2   1,718,534   16.4  
3. ).�
�-�.���/ ���ก	� ( !���)  2,557,426   16.5   1,884,904   16.8   1,758,121   16.8  
4. ).ก��ก��
� ���ก	� ( !���) 2,248,267 14.5 1,708,594 15.3 1,525,220 14.6  
5. ).ก��(A��'��)�� ���ก	� ( !���) 1,652,551 10.7 1,052,072 9.4 1,184,913  11.3  
6. ).)���3 ���ก	� ( !���) 938,834 6.1 670,575 6.0 655,855 6.3  
7. ).
!���
� ���ก	� ( !���) 838,233 5.4 644,730 5.8 551,743 5.3 
8. ).�>�'�� ���ก	� ( !���) 434,552 2.8 302,239 2.7 283,016 2.7 
9. ).7��'�'B �� �
� ���ก	� ( !���) 303,598 2.0 170,502 1.5 190,018 1.8 
10. ).
���ก� ���ก	� ( !���) 269,800 1.7 159,046 1.4 228,696 2.2 
11. ).�ก���3���+�� ���ก	� ( !���) 221,472 1.4 107,781 0.9 170,602 1.6 
12. ).��3����/����/�3'�/� (�
�)          
       ���ก	� ( !���) 209,179  1.3 98,760 0.9 83,838 0.8 
13. ). ����/ �'��/ �K���/ ���ก	� 
      ( !���) 198,039 1.3 137,300 1.2 130,163 1.2 
14. ).�'7���7� (�
�) ���ก	� ( !���) 150,893 1.0 86,201 0.8 96,731 0.9   
�	����
�
��
�����a �  15,513,673              100.0  11,196,258             100.0  10,469,758              100.0  

�0 �: ���ก���&'���(���
�	-�/��%!��=��� ().-. 1.1) )��+���!&(��%�
A�
� 

���!�	�)��ก����&�7,='�N��3/780(��*�)��ก��!�	ก6'()��+���%�3���33� ก��6���3	96'(3����N��3/1���%�
A ���1��b 2558 �'�
���!�&���N��3/1���%�
A'�>&
�0 799,632 +	� ���(��'��% 9.3 � ,0'�
���ก	��&9(�9������9ก	�6'(�bก&'� �&9�!�80(��*�5�ก�%
�2��!�	(ก����=����
������+,�2������-�� �3���!�	�5>�7,='�N��3/+	���ก ��%ก���	(7,='1���%�
A
�0�	('&'��'��ก!��=���2�++�	9��,'�
�0'�>&1��%�	��>( 
	=(��= �	��&9�
�N��3/1! &6'(�b 2558 ��&(��*��N��3/�	0(��'��% 37.4 ��%�N��3/�-,0'ก��-�.���/��'��% 62.6 
	=(��= )��+�� �'	3����� �.ก��1!������,0'��&�7,='
�N��3/1! &3&'��� �.ก�����!�&���N��3/1! &�H��0� (Penetration Rate) 1��b 2558 '�>&
�0��'��% 9.1 

 

                                                           
1 �(����ก �9 N8( �(��ก>��, �%�%�	=�
�0��*�G���>ก+���(����ก�ก3�6'()��+�� 
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�
�
&9#:&�:�
��;����P���	� ha � ���&9���c 2554 - 2558  
    (!�&9� : +	�) 

��	�I  �c 2554 �c 2555 �c 2556 �c 2557 �c 2558 

�N��3/�	0( 360,711 669,954 631,223 369,836 299,309 
�N��3/�-,0'ก��-�.���/ 433,370 766,356 699,447 511,996 500,323 
�<� 794,081 1,436,310 1,330,670 881,832 799,632 


�0 � : �N��	������3/ 
 

• #I
�ก
�9��&��� 

   1��b 2558 )��ก��)��+��-�.���/ �5�ก���������(�����(� ,0'�
���ก	��bก&'�!��� 3� '	3��ก���3���36'(�����,0'
�0 �
�A
�(�%�'
3	93� ก������3	96'(2�9%�A��Gก��1���%�
A
�0��*���'�&�(��,0'(��� 6.%
�0+�.2�-!��=6'(�����,0'6'(�%��)��+��-�.���/��'��(����H-�%
�����,0'����&'� ��%�����,0'6���ก��(��%6����&'  ��,0'(��ก����	���(ก��	���ก+9� ��,0' 	�6'(5>�����2+'&'��' ��%!��=���2�++�	9��,'�
�0'�>&
1��%�	��>( '�&�(��กB�� �(������'(��%�(��ก'(
���	('�>&1�
�0�6B(�ก�&( �&9��'(�	�+9� ���0�(��กก����'��(6'(+�.2�-���
�	-�/��� 
	=(��= )��+��
�!&(��%�
A�
���� �ก����	���'	3���'ก���=������� (Repo-19	�) ��ก��'��% 2.00 . ��=��b 2557 ��*���'��% 1.50 �-,0'ก�%3���ก������2+��%
��	�����ก������3	96'(�A��Gก��1���%�
A ���!�	�ก���6&(6	������(����ก�%�'3	93� ก���3���36'(�����,0' ��� �ก��''ก�+ ��4�(����ก�-,0'
�	ก��G���>ก+�� ��%�2�-+�&'(6'(�3&�%)��+����*��%�%`  1��&9�6'()��+��
���ก��	(+( �&(����ก��6���G���>ก+���(����ก����&'�'�&�(
3&'��,0'( ���ก��������'5��32	.F/�(����ก
�01!�5�3'��
�
�0�! �%� �9 N8(��%-	C��ก��1!����ก��
�0����(+9� �%�9ก1!��ก&�>ก+��     

���!�	�ก���6&(6	�1�)��ก�������,0'����	
��%�����,0'6���ก��(6����&'  ก���6&(6	��	(+(�6� 6���-,0'�	ก��G���>ก+�����  ��%
6���G���>ก1! & ���5>���&��&9�1!4&�	(+(����ก���6&(6	�������+� ��%1!����ก��
�0+��9(�����!�	��>ก+�� '�&�(��กB�� )��+��-�.���/����%�'
ก����&'������,0'���!�	��>ก+��6���ก��(��%6����&'  ��,0'(��ก+�.2�-�����,0' ���9��� ��'��( 6.%
�0 �>ก+�������,0'����	
��(�&9����!	���
�%� �(��
��5&��ก��''ก3�����
�� ��%3�����!��= �ก68=� 
	=(��= ก��& 
���ก� �&(����ก���
)/ก������(+�.2�-�����,0' ��%+9�+� +�.2�-!��= ���
�3��� -��' 
�0�%�'(�	��N��ก��./
�02�9%�A��Gก��'�� �
�A
�(� &��&�'� �������ก���6&(6	�����+�.2�- �กก9&�������� �. ��%ก��6���
G���>ก+��'�&�( �+�.2�-���'�A	���%��ก��./1�ก���������)��ก��
�0��9��� +9�+>&ก	�ก�����!��
�0 ���%��
)�2�- ��%1!����ก��
�0���-,0'�� ��N
3'���'(+9� 3�'(ก��
�0!��ก!��� �-,0'�	ก��+9� �	 -	�)/'	���ก	��>ก+��1��%�%��9  

ก���6&(6	�1�)��ก�������,0'��&�7,='�N��3/�� ��N��&(ก��& 5>���%ก'�ก����*� 2 ก��&  +,' 1) )��+����%����	
���7�0(1��+�,')��+��
-�.���/ ��% 2) ����	
1��+�,'6'(5>�5��3��%���!�&���N��3/ ���2�9%ก���6&(6	�1�)��ก�������,0'��&�7,='�N��3/1��b 2558 �	(+( �ก���6&(6	�
�0
�����( � �9&��'�6��1�3����N��3/1! &2��1���%�
A�	(+(!�3	9��ก�bก&'�!��� �'�>&
�0 799,632 +	� ��*�5���ก2��%!��=���2�++�	9��,'�
�0
'�>&1��%�	��>( ��%��+����+���ก�3�
�0'&'�3	9�('�&�( �ก 5�9กก	�+9� 3�'(ก��N>ก�8(��1���&9(!�����ก�+�(ก���N+	���ก 6.%
�0�����,0'��&�7,='
���!�	��N��3/ ,'�'(�3���368=���ก�bก&'�!��� �&9�!�80(��*�5���ก��+��N��3/1! &
�0 ���+�+&'�6��(�>( ��%�&9�3&�(6'(��+��N1! &��%�N��3/
 ,'�'(
�0� �!3�� 5� �ก68=�  '�&�(��กB�� ก����*�-	�) �3�!�	กก	�5>�5��3��%���!�&���N��3/�'�/�  ����� 9'��9& ��%�������B3 
��1!�ก��& 
�
��ก� �+9� ���������
�(ก���6&(6	�1�3����N��3/1! &�-�0 68=� 
&� ก��(+9� 5	�59�6'(2�9%�A��Gก�� ก��& 
���ก��	(+( �&(����ก��6���G��
�>ก+����9�ก�����'���ก��
�0 �+�.2�-��%ก���	ก��+9� �	 -	�)/
�0��ก	�5>����!�&���N��3/ (Dealer) '�&�(3&'��,0'( ก'��ก	���%��ก��./'	�
��9���6'(ก��& 
���ก� +9� �� ��N1�ก�����!��3��
��
�0 ���%��
)�5�  +9� �����41�ก�����!��+9� ���0�(��%ก�����!����%3��3� !��=
'�&�( ���%��
)�2�- �9 
	=( �G��6�' >�6'(�>ก+��
�0ก9��(69�( 
��1!�ก��& 
���ก��� ��N�	ก��A	ก�2�-1�ก���6&(6	�1��%�%��9 �'ก��ก��= 
ก��& 
���ก���B(�!B�N8(�'ก��1�ก��6���)��ก�������,0'�-,0'ก��'���2+����2+�-,0'3'���'(+9� 3�'(ก����%��*�ก���-�0 
�(��,'ก1!�ก	��>ก+�� 
ก��& 
���ก��8( �&(����ก��6���)��ก�������,0'������
%���������&9�!�80(5&��ก��6����&'(
�(ก��1!����ก��6'(����	
�K�9�/ (����	
1�ก��& )��+��

���ก�) 780( �ก��6�����6������9ก9&� 98 ��6�
	09��%�
A  

. ��=��b 2558 )��+�� ��&9���&(ก��3���'�>&1�'	��	�
�0 10 3� 6���6'(���
�	-�/1��%��)��+��-�.���/ ��� ��&9���&(
ก��3����������
�	-�/��'��% 1.7 �&9���&(ก��3����(����ก��'��% 1.4 6'(�'��(����ก�9 
�ก)��+�� ��% ��&9���&(3����(��1!������,0'+��
��*���'��% 2.2 6'(�'��(��1!������,0'�9 
�ก)��+��  

2.2.2 ���ก��$��ก ����� 

(1)    ���ก���
�$�(
8���
�$��ก ����� 9�	���ก��<
�����ก��  

• ��ก��	��
: 

. ��=��b 2558 ����	

�0����	�'��4�31!��������)��ก�����!���7,='6��!�	ก
�	-�/ �����9�
	=(��=� 42 ����	
 ��% �����	

�0����	�+9� 
�!B��'���ก����	ก(��+.%ก�� ก��ก��ก	�!�	ก
�	-�/��%3���!�	ก
�	-�/1�ก��1!����ก����*�
�0��8ก��
�(ก���(������9� 72 ����	
 ���!�	�
2�9%3���
��1��b 2558 �	���3���!�	ก
�	-�/�!&(��%�
A�
��D�
�0�%�	� 1,288.02 ��� ��	�3	9���( 209.65 ��� (��'��% 14.0) ��ก . ��=��b 
2557 
�0 1,497.67 ��� 1�6.%
�0 >�+&�ก��7,='6��!�	ก
�	-�/�H��0�3&'9	�'�>&
�0 41,141 ������
 ���(��Bก��'���ก 41,605 ������
1��b 2557 



 
������� 1 
������� 2 ��ก���ก�����ก�����ก�� 
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���!�	�3����	44�7,='6���&9(!��� 3��� ��	44�7,='6��1��b 2558 ����9�
	=(��=� 49 �����	44� �-�0 68=���'��% 34.8 ��ก�b 2557 +����*�
��� �.�	44�7,='6���H��0�3&'9	� 199,749 �	44� �-�0 68=�'�&�( �ก� ,0'�
������ �.�	44�7,='6���H��0�3&'9	� 147,025 �	44�1��b 2557 1�
����ก���%� 
��  �����	
�6����
%�����1�3���!�	ก
�	-�/� ��%3���!�	ก
�	-�/�'B  �' �' ����9�  36  ����	
 ��%ก'(
���9 '�	(!��� 
�	-�/
����9� 6 ก'(
�� ��� �����	
��
%������6��1! &���(��Bก��'���ก�b 2557 
�0 �����9� 37 ����	
��� � >�+&�ก���%� 
���>(N8( 130,611.37 ����
��
 �-�0 68=���'��% 40.51 ��ก�b 2557 

1��b 2558 2�9%3���
�� �ก���+�,0'��!95	�59�'�&�( �ก�������	�5�ก�%
���ก�u��	�
	=(2��1���%2���'ก ��� �.ก��7,='
6���H��0����(��Bก��'�� ,0'�
���ก	��bก&'�!������ ���(�
6��6'(�	ก�(
��3&�(��3���%�	ก�(
������&'� �	���3���!�	ก
�	-�/� ��	����('�&�(
3&'��,0'( ��,0'(��ก2�9%�A��Gก��2��1�
�0�3���3��'�ก9&�
�0+��ก��./ ��%2�9%�A��Gก����ก
�05	�59� '�
� ก���%�'3	96'(�A��Gก����� ก��68=�
�'ก���=�6'()��+��ก��(�!�	G ��%��+��=�� 	���ก
�03ก30�� 780(�u��	��	(ก�&�9�&(5�ก�%
�3&'5�ก���������(��6'(����	
��
%��������3�(  

�
�
&#���I
<	��
:$��ก �����9$�&��	� ha � 

 �c 2556 �c 2557 �c 2558 
�	���3���!�	ก
�	-�/ . 9	���=�(9� (���) 1,298.71 1,497.67 1,288.02 
 >�+&�!�	ก
�	-�/3� ��+�3��� (������
) 11,496,765 13,856,283 12,282,755 
 >�+&�ก��7,='6��!�	ก
�	-�/  (������
) 11,777,210 10,193,179 9,997,372 
 >�+&�ก��7,='6��!�	ก
�	-�/�H��0�3&'9	� 48,070 41,605 41,141 
'	3���(���u�5�3'��
� (��'��%) 3.24 2.94 3.36 
'	3���&9���+��D�3&'ก����3&'!��� (�
&�) 14.60 17.81 22.57 
����9�����	
��
%�����1� 3.�.
. 489 502 517 
��� �.�	44�7,='6���&9(!��� (�	44�) 16,664,126 36,021,150 48,538,899 

�0 � : 3���!�	ก
�	-�/�!&(��%�
A�
� 

• #I
�ก
�9��&��� 


&� ก��(ก����D�����)��ก��!�	ก
�	-�/�&(5�1!� �5>���&����1! &��1��6���>&3��� � �9&��% �����	

�0����	�'��4�31!���%ก'�)��ก��
���!���7,='6��!�	ก
�	-�/��*�����9� �ก 
��1!�ก���6&(6	�1�3������!���7,='6��!�	ก
�	-�/�	(+(�����(�-,0'�	ก����%6����&9���&(3���  
ก���������ก���
)/ก���6&(6	��&9�1!4&�	(+( �&(������,0'(ก������+�+&�)�� ���� 7,='6�� �9 N8(ก��1!����ก�����!���7,='6��!�	ก
�	-�/
�0�	�+��
�	0(7,='6��!�	ก
�	-�/5&���%��''����/'�&�(����9�-,0'��3��
�� 6.%
�05>���&��&9�!�80(�������ก���
)/1�ก��6�����������ก�&'(
�(',0� '�
� ก��
��*�-	�) �3�
�()��ก��ก	�����	
!�	ก
�	-�/1���%�
A�-,0'������-,0'6���3���)��ก��9����)�ก�� ก��
���	44�ก����*����!���7,='6��!�	ก
�	-�/
1��	ก�.%+>&+�� (Exclusive Partner) ก	�����	
!�	ก
�	-�/�	=����1�3&�(��%�
A�-,0'�-�0 �&9���&(��ก�>ก+���N��	�3&�(��%�
A ��%6���3���ก��
7,='6��1�3&�(��%�
A 3�'���ก��-	C��)��ก��1! &�-,0'�-�0 ��%ก�%���G�������� '�
� ก��''ก1����+	4���(��
)�'��-	�)/ ก��6������ก��7,='
6��3�����'��-	�)/ ก�����ก��3	9�
�7,='6��!�&9��(
�� ��%ก���(
��1��	4��6'(����	
 (Proprietary Trading) �-,0'�-�0 ��������กก���(
�� 

	=(��= ก���6&(6	��% �+9� �����(3&'����ก'	3��+&�)�� ���� 7,='6��!�	ก
�	-�/
�0 �ก����D����� �ก68=� ���1��&9�6'(�	ก�(
����++��%��*�'	3��
���6	=��	��� ��%�&9�6'(�	ก�(
���N��	��%��*�'	3��3� 
�03ก�(ก	� 
	=(��= ��. 
���ก� � & ��������6&(6	�������+�+&�)�� ���� 7,='6��
!�	ก
�	-�/ �3&�%����ก��& �>ก+��
�07,='6��!�	ก
�	-�/3� �u��	�-,=�G���-,0'ก���(
�� �กก9&�ก��& �>ก+��
�0����ก���กB(ก����1��%�%�	=� ���ก������
�
9��+��%!/
�0 �+�.2�- ��%-	C�����ก������',0�` �-,0'��*�
�(��,'ก1!�ก	��	ก�(
�� �ก��0(68=�  

���!�	��b 2558 ��.
���ก�  �	(+( �&(�ก�%�	�ก��1!����ก�� 5&��ก��-	C������ก�  Stock Scan �9'�/�	�1! & ����ก� +��!�!���
��&�3� ��%�2
ก���(
�� 1!� �+9� 
	�� 	� ��% +�'�+�� 
�ก+9� 3�'(ก��1�ก���(
����0(68=� 
	=(�	(�9 N8(ก�� �������ก�  Aspen 780(
1!����ก�� ����ก����
+��+
�0+��+�	� ��%6&�9���
	09��ก  �1!��>ก+�����1�����ก�� �9 N8( 6����&'(
�(ก���,0'���1! & 5&�� Line Application 
2��13��,0' @TISCOeResearch 780(�&9��-�0 +9� �9���B91�ก���	�6�' >�6&�9���1!�ก	��>ก+�� 1�����ก��1!����ก��ก��& �>ก+���N��	� ����	
 
!�	ก
�	-�/
�0��8ก��ก���(
�� �'�7/ 
���ก� ��� �&(-	C��(��9��+��%!/!�	ก
�	-�/��%
�0��8ก��ก���(
���>ก+���N��	�
	=(1���%3&�(��%�
A'�&�(
3&'��,0'( 
	=(��= . ��=��b 2558 ��.
���ก� ��&9���&(ก��3��� (� &�9 �	4��6'(����	
!�	ก
�	-�/) ��'��% 2.8  '�>&'	��	�
�0 17 � ,0'�
���ก	�+>&�6&(
����9� 36 ���     

���!�	�ก���6&(6	�1�)��ก��9�.��)�ก���	=� ��,0'(��ก����9�5>�����	�'��4�31!���%ก'�)��ก��
�0��8ก��
�(ก���(����*�����9� �ก 
1�6.%
�0+9� 3�'(ก��6'(3��� �����9����ก	� 
��1!�ก���6&(6	�
	=(������+���%+�.2�-6'(���ก��'�>&1��%�	��>( ���ก���
)/ก���6&(6	�
6'(��. 
���ก�  �&(��������+�.2�-6'(
� (�� ��%��ก��./��%+9� ���0�9��41�ก��1!�+����8ก����%+����%���
�(ก���(���ก&�>ก+��'�&�(+��
9(�� 3�'���ก������(+9� �	 -	�)/'	���ก	��>ก+��1��%�%��9 
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(2)  ���ก��$��ก �������:ก
�ก& ��  

• ��ก��	��
: 

����	

�0�	�'�>&1�)��ก���	�ก��ก'(
�� �����9�
	=(! � 26 ��� ��%ก'���9� ����	
!�	ก
�	-�/�	�ก��ก'(
�� )��+��-�.���/ 
����	
!�	ก
�	-�/ ��%����	
��%ก	�2	� ���!�	��2�9%3���6'(���ก���	�ก��ก'(
�� . 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 )��ก���	�ก��ก'(
�� � >�+&�
���
�	-�/��
)� 5,452,079 ������
 ����-�0 68=���'��% 9.2 ��ก��=��b 2557  ���ก'(
������'(���=�(��- � >�+&����
�	-�/��
)� 883,693 ������
 
�3���3�-�0 68=���'��% 5.6  ก'(
���&9���++� � >�+&����
�	-�/��
)� 590,791 ������
 �-�0 68=���'��% 23.2 ��ก . ��=��b 2557 6.%
�0ก'(
���9  �
 >�+&����
�	-�/��
)� 3,977,595 ������
 �-�0 68=���'��% 8.2 ��ก��=��b 2557  

�
�
&#���I
<	��
:ก& �� 
       (!�&9�: ������
) 

ก& �� �c 2556 �c 2557 �c 2558 
ก'(
������'(���=�(��- 748,009      837,078  883,693 
ก'(
���&9���++� 429,185      479,421  590,791 
ก'(
���9  2,925,865   3,676,089  3,977,595 
�<� 4,103,059 4,992,588 5,452,079 

       
�0 �: � �+ ����	
�	�ก��ก'(
�� 

• #I
�ก
�9��&��� 

2�-�9 )��ก��!�	ก
�	-�/�	�ก��ก'(
�� ��	(+( �ก���6&(6	��>(1�
�ก��%�2
)��ก�� 1��&9�6'()��ก��ก'(
������'(���=�(��- ���.   

���ก��	(+(�	ก���&9���&(3��� ��%+�'(3���!�&(����	
�	�ก��
�0����	�+9� �9�9�(1���ก����	
������(1!����!��ก'(
���>(���3�'� � ���1��b 
2558 ���. 
���ก�����	�+9� �9�9�(1���ก����	
�	=�����3&(3	=(1!���*�����	
�	�ก��ก'(
������'(���=�(��-�-�0 68=�'�กก9&� 320 ����	
 '�
� ���ก�����
�D��/�'�/ ��6���%�
A�
� ����	
 K�3��� �+ �+'� �'���� (�
�����/) ���ก	� ����	
 �3���� � ���� � �>��+��'��0( (��%�
A�
�) ���ก	� ����	
 
�ก�K�9�/ +���| ���ก	�  ��� �'ก��ก��= �	( �ก'(
��
�0 ���. 
���ก�����	��'� �1!����!��1��b��= ��&� ����	
 
�>9��	0� ���ก	� ����	
 -�ก�� �����
�'��3
 ���ก	� ( !���) ก��& ����	
�
�����
/'%+��/ ก��& ����	
���/ �=�� 	�)�� ��3� ��*�3�� 
	=(��= ก'(
��!���������ก���(
�� (Master 
Fund) 
�0� ���ก�� ��N��,'ก������ก���(
����� (Employee�s Choice) �	(+(����	�ก��3'��	���*�'�&�(�� ��%�3���3'�&�(3&'��,0'( ��� �6���
ก'(
���9 ก	� 73,479 ������
 +����*���'��% 63 6'(�'�ก'(
������'(���=�(��-2��13�ก�����!��6'( ���. 
���ก� 118,737 ������
 . 9	�
�0 
31 )	�9�+  2558 

���!�	�2�-�9 )��ก��ก'(
���9 1��b 2558  �ก���3���3'�&�(3&'��,0'( ��� � >�+&�
�	-�/�����
)��9 ก9&� 4.0 ����������
 ����	

!�	ก
�	-�/�	�ก��ก'(
����� �ก��-	C��5��32	.F/��%ก��1!����ก��'�&�(3&'��,0'( ��� �&(����ก��''ก5��32	.F/ก'(
���9 3&�(��%�
A
�0��*�

�(��,'ก1!��>ก+�� '�
� ก'(
��
�0�����(
��1�!���3&�(��%�
A������%ก��& ��%�
A��%2> �2�+ ก'(
����%�2
 Thematic Fund ก'(
����%�2


�0 ���s�! ��5�3'��
� (ก'(
��
��ก�ก'�/ �u��/) 3�'���ก��-	C��ก��1!�+����8ก������ก���(
�� (Investment Advisory) 1!� �+�.2�- �ก
��0(68=� 1��&9�6'(���.
���ก��	=���B(�!B�N8(�'ก��1�ก���(
��1�3���!���
	=(1���%�
A��%3&�(��%�
A �8(��� �ก��''กก'(
��3�����
��
�0
ก��!����s�! ��5�3'��
�
	=(ก'(
��
�0�(
��1�!����
� ��%ก'(
��
�0�(
��1�!���3&�(��%�
A''ก �'�&�(3&'��,0'( ����9�N8( 29 ก'(
�� ��� �
ก'(
��
�0N8(��s�! ��1��b 2558 ����9� 20 ก'(
�� �'ก��ก��= ���.
���ก��	(���''กก'(
���9 
�0�(
��1�3&�(��%�
A ��&� ก'(
����D�
���ก� 
��'� 	� '�+9�3�= ก'(
����D�
���ก� �'�/) �'���� '�+9�3�= ��%ก'(
����D�
���ก� ����� '�+9�3�= �-,0'��*�
�(��,'ก1!�ก	��	ก�(
��'�ก��9� 

���!�	�)��ก��ก'(
���&9���++��	(+( �ก���6&(6	�
�0�����(� &�-�)��ก��ก'(
���9  
	=(1�3����>ก+����++���%�>ก+���N��	� '�&�(��
กB�� ���.
���ก��	(+(����ก��6���G���>ก+����++� ��9�ก��1!����ก��
�(����ก���(
��'�&�( ,''���- ���5>��	�ก��ก'(
��
�0 ���%��ก��./�>( 
�� ��N3'���
�/+9� 3�'(ก��
�(����ก���(
�����!��ก!��� +9�+>&��ก	�ก�����!��+9� ���0�('�&�( ���%��
)�2�-  ���!�	�)��ก��ก'(
���&9�
��++� �u����	� �5>�
�0
��)��ก��ก'(
���&9���++�ก9&� 20 ��� �3& ��-��(� &ก�0���
�0����ก��1!����ก��ก'(
���&9���++�ก	��>ก+����++�)�� �� ���
���.
���ก�N,'��*�5>����
�0 ��&9���&(ก��3���1��>ก+����++�1��%�	�3��` 

 
�
�
&#���#�� �����I
�P�(ก
����$
�#� ���
���	�I ก& ���&���. �#Bก( � <�� !" 31 ���<
�� 2558 

ก& �� 
�'���
#�� �����I
�P�(                 

ก
����$
�#� �� (�(
��
 ) 
#�<�9��&ก
���
: 

(�(��	) 
��:��� !��ก���'�9��& 

ก'(
������'(���=�(��- 118,736.97 13.4 3/17 
ก'(
���&9���++� 26,413.25 4.5 7/22 
ก'(
���9  33,404.36 0.8 14/21 
�<��&���. �#Bก( 178,554.58 3.3 9/26 


�0 �: � �+ ����	
�	�ก��ก'(
�� 
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2.3 ก
���:$
H���I�� �9�	���ก
� 

  (1) 9$��& !"�
�&�&�� �� 

�'ก��ก�(��ก'(
��6'(ก��& 
���ก����9 �!�&(
�0 �6'(�(��
���&9�1!4&�����กก���%� 
����ก�(����ก ���ก���%!9&�()��+��
��%3����(�� �(��ก>��, 
	=(
�0��*��(��ก>��, �%�%�	=� ��%�(��ก>��, �%�%��9 ����!�&(
�0 �6'(�(��
�� �����%�'����	(3&'����=  

                �
�
&9#:&9$��& !"�
�&�&�� �� 
     (!�&9�: ������
) 

9$��&�&�� �� �c 2556 �c 2557 �c 2558 
�(����ก�9 1 270,916.80 213,295.16 165,281.11 
���ก���%!9&�()��+����%3����(�� 12,182.92 10,692.44 10,030.06 
!���ก>� 36,809.00 57,699.90 67,582.00 
!��=���',0� 10,433.24 10,162.31 9,206.18 
   �<�9$��&�&�� ���
ก$�!�#�� 330,351.96 291,849.81 252,099.35 
�(��ก'(
�� 23,054.36 25,823.69 28,194.33 
   �<�9$��&�&�� �� 353,406.32 317,673.50 280,293.68 


	=(��= . 9	�
�0 31 )	�9�+  2558  ����ก�����
�	-�/��%!��=���6'(ก��& 
���ก���&(3� '���6'(�	44�����	(3&'����=  

                            (!�&9�: ������
)  
   � ,0'
9( � & � !��=
�0� &ก&'  

���ก�� N�  0 o 3 ��,'� 3-12 ��,'� 1-5 �b �ก�� 5 �b ก��!�� 1!��ก��������* �9  
#�� ����� 
&ก
��&��         
�(���� 1,101 - - - - - - 1,101 

���ก���%!9&�()��+����%3����(�� 2,001 29,161 - 1 - - - 31,163 

�(���(
����
)� - 3,327 1,384 2,038 - 1,583 - 8,332 

�(��1!������,0'��%�>ก!��= 1,216 20,492 50,388 129,835 29,170 - 7,701 238,802 
�>ก!��=)��ก��!�	ก
�	-�/��%�	44�7,='6��
�&9(!��� - 1,130 - - - - - 1,130 

�>ก!��=����	ก!	ก�	4�� - 248 - - - - - 248 
 4,318 54,358 51,772 131,874 29,170 1,583 7,701 280,776 
$�!�#�� 
&ก
��&��         
�(���	���ก 54,555 77,902 25,387 500 - - - 158,344 
���ก���%!9&�()��+����%3����(�� 1,537 1,345 4,456 21 2,671 - - 10,030 
!��=����&��+,�� ,0'
9(N�  356 - - - - - - 356 
!��=���3�����'��-	�)/ - - - 42 - - - 42 
3�����!��=
�0''ก��%�(��ก>��,  37 33,365 18,794 15,680 6,643 - - 74,519 
����!��=)��ก��!�	ก
�	-�/��%�	44�7,='6��
�&9(!��� - 1,275 - - - - - 1,275 
����!��=����	ก!	ก�	4�� - 97 - - - - - 97 
 56,485 113,984 48,637 16,243 9,314 - - 244,663 
I
�	H'ก���9�	$�!�#�� !"
��ก�:�T�� 
ก���	�'�9	�3	�9�(����%ก��+=����%ก	�           
ก��ก>��,  1 7 434 26 - 639 - 1,107 
2��%5>ก-	�',0� - - - 1,200 - 30 - 1,230 
* 
�����������ก��������� !"#�$%ก�&' ���.         

����'&������%�'����ก�0�9ก	�+9� ���0�(��กก��� &�'�+��'(ก	�6'(���
�	-�/��%!��=���1��%�%�	=�3� '����	44�1��&9�
�0 1 !	96�'
�0 3 
�u��	�+9� ���0�(  

                                                           
1 �(����ก �9 N8( �(��ก>��, �%�%�	=�
�0��*�G���>ก+���(����ก�ก3�6'()��+�� 
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 (2)       ก
�P$(#�����" 

• �B��
�ก
�P$(#�����" 

#�����"���ก�� 

ก��& 
���ก� (�H-�%)��+��
���ก���%����	
�&'�
�0 �ก��1!������,0')  �������
�0�%����ก��6���3	96'(�����,0')��ก��'�&�(
�% 	��%9	( ���1�ก��'�� 	3������,0'1! & )��+���%-����.�N8(A	ก�2�-6'()��ก�� �'ก�� +9� �� ��N1�ก������%+,�!��= ��%
!�	ก��%ก	� 3�'���'	3��5�3'��
�
�0�! �%� ก	�+9� ���0�(6'(�����,0'�3&�%��� ก��& 
���ก��%����ก��6���3	96'(�����,0'��1�
3���
�0 �+9� �����4  �+9� ���0�(1��%�	�
�0�' �	���� ��%1!�5�3'��
�
�0�! �%�  1�ก�.�
�0ก��& 
���ก�3�'(ก���6���>&3��������,0'
1! & ก��& 
���ก��%
��ก��9��+��%!/N8(�'ก����%�u��	�+9� ���0�(3&�(` '�&�(
	09N8(  

������!�	ก��%ก	��3ก3&�(ก	�3� ��%�2
6'(�����,0' ���ก��& 
���ก� ��%��ก�����!��!�	ก��%ก	�
�0�	�ก�   �ก��ก
�01��1�
ก���	ก���%�	� >�+&�6'(!�	ก��%ก	�1!�'�>&3� �(,0'��6 �-,0'+9�+� +9� ���0�(��ก+9� ����!��
�0'���ก��68=� '�&�(��กB3�  ก��& 
���ก�
'��-����.�1!������,0'���� & �!�	ก��%ก	�ก	�5>�ก>�
�0 �+9� �&���,0'N,'�>(��*����` �� 1�ก����%� �� >�+&�!�	ก��%ก	� ก��& 
���ก����
ก��!��1!� �ก����%� ����+�
�	-�/���
�01����*�!�	ก��%ก	����5>���%� ����+�'���%!�,'!�&9���%� ����+�
�	-�/���6'()��+��ก&'�ก��
���ก1��9(�(��ก>� �9 
	=( �ก��
�
9���+���%� ��'�&�(� 0���� '  ���ก��&  �+.%'��ก�� ก����%� ����+�!�	ก��%ก	� 
��!���
�0
�	�5���'�1�ก��'�� 	3�ก����%� ����+�!�	ก��%ก	����5>���%� ����+�2��1���%5>���%� ����+�'���% 3� ������6'(ก��& 
�0���9�(�9�
2��13�!�	ก�ก.F/6'()��+���!&(��%�
A�
���%!�&9�(��',0�
�0�ก�0�96�'( 

1�ก��1!������,0'�>ก+���3&�%��� ก��& 
���ก� �6	=�3'���%!�	ก�ก.F/ก��-����.�+�.� �	3�6'(�>ก+��
�0�	�����	�ก� �-,0'1!�
����>ก+��
�0 �+�.2�- 1�6.%����9ก	��� ��N3'���'(+9� 3�'(ก��6'(�>ก+�����'�&�(�! �%�  ��� �!�&9�(��'���%
��!���
�0�'�

����%�>��ก�%�9�ก��1!������,0'1!���*���3� �%�����
�0ก��!�� 

ก��ก��!���%�%�9������%+,��>(���6'(�>ก!��=��*���3� �ก.F/6'()��+���!&(��%�
A�
� ���!�	�������ก��ก��!��
��+� ก��& 
���ก�� & �������ก���6&(6	�������+� ����%ก��!��'	3���'ก���=�
�0�! �%� 3� 2�9%3�����%�%�	�+9� ���0�(6'(5>�ก>� 
3�'���-����.�N8(3��
���(��
��6'()��+��  

#�����"�
���� 

���!�	������,0'��&�7,='780(��*�)��ก���&9�1!4&1�ก��& �����,0'����&'� ก��& 
���ก� �������
�0�%6��������,0'1����(��ก ����H-�%1�
3���
�0 �ก���3���3��% �'	3��5�3'��
��! �%� ก	�+9� ���0�(  ก��& 
���ก� �������1�ก��9�( �3�G��ก��1!������,0'��&�7,='��%
�����,0'����&'�',0�'�&�(��*��%�����ก��1!�+%��������,0' (Credit Scoring) 780(-	C��68=���กG��6�' >�2��1�6'()��+�� �%��
�	(ก�&�9�&9�+9�+�  �3�G��ก��'�� 	3������,0' 3�'����-�0 ��%��
)�2�-��%�&��%�%�9��ก��'�� 	3������,0'1!���B968=� �-,0'3'���'(3&'
+9� 3�'(ก��6'(�>ก+��  

ก��& 
���ก� �ก��-����.�ก��1!������,0'1!��'�+��'(ก	�+9� 3�'(ก��6'(3����-,0'1!��� ��N6��������,0'��� �ก3�  
��s�! ��ก���3���31����(��ก'�&�( �+�.2�- '�&�(��กB3�  ก��& �>ก+��!�	ก6'(ก��& 
���ก��	(+( �5�3'��
�
�0�! �%� ก	�+9� ���0�( ��%
ก��& 
���ก�� & �������ก���6&(6	�������+� �3&1��ก���-�0 +�.2�-ก��1!����ก����%ก�����!��+9� �	 -	�)/
�()��ก����*��+�,0'( ,'1�ก��
�6&(6	� ���!�	�����������!�	ก��%ก	� 
�	-�/���
�01!���&�7,='3�'( �3����'(
�0�-��(-' ��% �ก��
����%ก	�2	�'�&�(�! �%�   

���!�	������,0'�-,0'ก���+!% )��+��
���ก� �������ก����&'������,0'� &�ก����'��% 90 6'( >�+&�!�	ก��%ก	� 
	=(��=1�
����%�'����%�3ก3&�(ก	���68=�'�>&ก	��	ก�.%6'(!�	ก��%ก	� 1��&9�6'(�����,0'�-,0'ก��'���2+����2+',0� ��%�����,0'
�0� & �!�	ก��%ก	�
�% �'	3���'ก���=�
�0�>(�-,0'�����ก	�+9� ���0�(6'(ก��5���	�����%!��=
�0�>(68=�  

 
• ก
�������<&�&��9�	J
�
�ก
������� 

+.%ก�� ก�����!�� '�! ��'�����ก��'�� 	3������,0'1!��ก&+.%ก�� ก��-����.������,0' (Credit Committee) ��*�5>��>�� 
2��13�������ก��'�� 	3������,0'
�0����	�ก��'�� 	3����+.%ก�� ก�����!��  

������ก��'�� 	3������,0'  �ก��ก��!��9(�(����% '�'�����ก��'�� 	3�9(�(���9�'�&�(�	���� ��������,0')��ก��
�ก���ก��
�%3�'(����	�ก��'�� 	3����+.%ก�� ก��-����.������,0' ��,0'(��ก��*������,0'
�09(�(��ก>� �6���1!4& �����,0')��ก��
�0 �6���1!4& �ก
�%3�'(����	�ก��'�� 	3����3�(��ก+.%ก�� ก�����!�� 

���!�	������,0'����&'� ��,0'(��ก9(�(�������,0' �6�����Bก ก��& 
���ก��8( �ก��ก��!���%�����9�)��J��	3���% '�'�����ก��
'�� 	3�9(�(���3&�%�%�	�1!��ก&5>����!����%!	9!���(��1��3&�%�%�	� ������J��	3�2��13�������'�� 	3������,0'����9 
�0ก��!�� �����,0'



 
������� 1 
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����&'�
�0 �6���1!4&�ก��ก9&��%�	��ก3�� ,0'-����.���ก��%�2
6'(�����,0'��%9	3N���%�(+/6'(ก��ก>��(�� �%3�'(����	�'�� 	3���ก
+.%ก�� ก��-����.������,0' !�,'+.%ก�� ก�����!����*�ก�.���   

���!�	������,0'��&�7,=' ก��& 
���ก��������%��ก��1!�+%��������,0' (Credit Scoring) �6�� �1���&9 ��*��(,0'��61�ก��-����.�
'�� 	3������,0' ����%���%1!�+%����>ก+���3&�%������-����.���ก+�.� �	3�6'(�>ก+�� �	ก�.%6'(�����,0' ��%�(,0'��66'(�����,0'
�0
3�'(ก�� 

 
• �B��
�ก
����$
��<
��#!"�&�
กก
�P$(#�����" 

+.%ก�� ก�����!��+9� ���0�(6'()��+�� (Risk Management Committee) 780(��%ก'���9�5>����!���%�	��>(��ก���(��
3&�(` ��*�5>�-����.�ก��!�������� กI�ก.F/ ��%6	=�3'�����9 6'(ก�����!��+9� ���0�(��กก��1!������,0' ��� �+.%ก�� ก��
-����.������,0' (Credit Committee) ��%!	9!������+9�+� �����,0' (Chief Credit Officer) ��*�5>��>��ก�����!��+9� ���0�(6'(
�����,0'�3&�%���ก�� �'ก��ก��=+.%ก�� ก��-����.������,0'
�0 ��u4!� (Problem Loan Committee) 
��!���
�0�>��3��3� ก��
�	�ก���>ก!��=
�0 ��u4!� ��%-����.�3	=(����'( +&��5,0'!��=�(�	��%�>41��%�	�
�0�! �%�  �'ก��ก��= +.%ก�� ก�����!��+9� ���0�(
6'()��+���%���(��ก���J��	3�(��3�9��'�3&'+.%ก�� ���!��+9� ���0�(6'(����	
 
���ก�����������ก���� ���ก	� ( !���) 780(��*�
����	
1!4&6'(ก��& '�&�(� 0���� ' 2��13�!�	ก�ก.F/ก��ก��ก	�����9 ก��& 6'()��+���!&(��%�
A�
� 

)��+��
���ก� �!�&9�(��-����.�+�.2�-�����,0'��ก''ก��ก!�&9�(��ก��3��� �-,0'
��!���
�0-����.���%1!�+9� �!B�
'�&�(��*�'���%1�ก��'�� 	3������,0' ��% �!�&9�(���'�
�������,0'780(68=�3�(ก	�!�&9�(��3�9��'�2��1���%+.%ก�� ก��3�9��'�

��!���
�0�'�
��+9� N>ก3�'(��%���&(1�6'(ก��1!������,0' 

)��+��
���ก��������%���	�'	��	�+9� �&���,0'N,'6'(�����,0' (Credit Grading)  �1��1�ก����%� ��+9� ���0�( 
	=(���!�	�
�����,0')��ก�� ��%�����,0'����&'� �-,0'1!��'�+��'(ก	�ก��-	C��3� กIก������(�(��ก'(
�� 2��13�9�)�ก��1��ก���	�'	��	�+9� 
�&���,0'N,'2��1� (Internal Ratings Based Approach o IRB) 
	=(��=5�
�0�%����	�1��%�%��9 +,' ก����%� ��+9� ���0�(�����+���3
�0
� &������%ก��1���(��ก'(
��6'()��+�����'�&�( ���%��
)�2�-�>(��� 

���!�	�ก��+9�+� +9� ���0�(����ก��ก�%��ก3	96'(�����,0' )��+��ก��!��1!� �9(�(��+9� ���0�(���!�	��3&�%ก��& �����,0' 
(Concentration Limits) 
�0ก��!��1!��� ��N1!������,0'3&'5>�ก>�!�,'ก��& 5>�ก>� 1 ������� &�ก���%�	�
�0ก��!�����!�	������,0'�3&�%��%�2
 ��%
3��3� +9�+� ก��ก�%��ก3	96'(�����,0')��ก��1��3&�%2�+'�3��!ก��  (Industry Limit) 1!�'�>&1��%�	�
�0�! �%�  ���-����.��&9 ก	�
ก��ก�%��ก3	96'(�(���(
��1�3�����
��1��3&�%2�+'�3��!ก�� ��9� �'ก��ก��=)��+���	(�J��	3�3� กI�ก.F/6'()��+���!&(
��%�
A�
�'�&�(�+�&(+�	� 3� 6�'ก��!��1�ก��1!������,0'!�,'�(
��1�ก��ก��6'(5>�',0�!�,'ก&'2��%5>ก-	�!�,'�&���(��3� 2��%5>ก-	�
�-,0'��++�!�80(��++�1� (Single Lending Limit) 

• ก
���:�
�$�!� 

ก��& 
���ก�ก��!��1!� �!�	ก�ก.F/ก�%�9�ก��3��3� �����,0'+(+��('�&�(3&'��,0'( ��� �ก��
�
9�ก��1!������,0''�&�(
� 0���� ' ��%3��3� !��=
�0 ��u4!�'�&�(1ก����� ���!�	������,0')��ก�� +.%ก�� ก��-����.������,0'
�0 ��u4!� (Problem Loan 
Committee) �%����	����(��ก��5���	�����%!��=6'(�>ก!��=
�0 ��u4!�
�ก���ก�� �-,0'-����.��N��%6'(�>ก!��=��%ก��!��9�)�ก��
3��3� ��&(�	�!��= ก���������+��3� กI! �� �9 N8(ก���	��	=����
�	-�/��%ก��3	=(����'(!��=�>4 ��� �&(����1���,0'(ก����	����(�+�(����(
!��=���!�	��>ก!��=���
�0�� ��N�������ก��3&'�����  ���ก��& 
���ก����ก��!��!�	ก�ก.F/ 6'��63 ��%ก��3��3� 5�'�&�(1ก����� 
�'ก��ก��= ����!���
�0�����,0'�%3�'(���(��3&'+.%ก�� ก��-����.������,0'
�0 ��u4!��ก�0�9ก	�ก��3��3� ก����	����(�+�(����(!��=
'�&�(3&'��,0'( 

���!�	�ก��3��3� �����,0'����&'��	=� ก��& 
���ก��%��	����(��������%ก���
)/1�ก�����!����%3��3� !��=1!��'�+��'(ก	�
2�9%�A��Gก�� กI�%�����3&�(` 6'(!�&9�(�����ก��'�&�(3&'��,0'( ����H-�%'�&�(��0(ก���J��	3�3� ��%ก�A��%�%�����6'(
����	ก(��+.%ก�� ก��+�� +�'(5>�����2+ (�.+.�.) '�&�(�+�&(+�	� ����	���&(ก�%�9�ก��3��3� !��=''ก��*� 3 �&9� +,' 1) (��3��3� 
!��=+��(����%   2) (����&(�	�!��=�����%ก��3��3� �8�
�	-�/��� ��% 3) (��กI! ����%�	(+	�+�� �-,0'�-�0 ��%��
)�2�-ก���������(��1!�
����>(��� 

• ก
�����B��&#�(
&$�!� 

���!�	��>ก!��=
�0 ��u4!� ��&� ����	�5�ก�%
���ก+9� 5	�59�
�(�A��Gก�� !�,'+9� 6	�6�'(
�(ก���(��6'(�>ก!��= ก��&  

���ก� �������
�0�%��	��+�(����(!��=�-,0'�-�0 �'ก��1�ก���	�+,�!��=1!�����>(��� ���!�	ก�ก.F/ก����	��+�(����(!��=6'(ก��& �� ��N
��
���!���9�)� ��%ก'���9� ก��5&'�5	��(,0'��6ก������%!��=1��	ก�.%3&�(` ก���'�
�	-�/���6'(�>ก!��=�-,0'��*�ก������%!��= ก�����(!��=
��*�3�����
�(ก���(�� !�,'ก�����(!��=��*�
��6'(�>ก!��= ��*�3�� 
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ก����	��+�(����(!��=�� ��N
�����ก	��>ก!��=
�ก��%�2
 
	=(
�05���	�����%���9!�,'�	(� &5���	�����%กB3�  ���!�&9�(��
�01!�
�����,0' �!���
�0��%+9� �	�5���'�1�ก����	��+�(����(!��= �9 N8(ก��+	���,'ก�>ก!��=
�0�% �ก����	��+�(����(!��= ����!���
�0
�0����	�
 '�! ���%
��ก����%� ��+�.2�-6'(�>ก!��=��%�2�-�9���' 
�0�ก�0�96�'(ก	�G��%��%ก���������(��6'(�>ก!��= �-,0'+��ก��./
�ก�0�9ก	��'ก��
�0�%����	�����%!��=+,� ��%-����.�9�)�ก��
�0�! �%� 1�ก����	��+�(����(!��= 

1�ก�.�ก����	��+�(����(!��=���!�	��>ก!��=
�0ก��& 
���ก� ก�� ก�� ��++�
�0�ก�0�96�'(ก	�ก�� ก�� !�,'5>����!��6'(ก��&  �6��6&��
 �5���%����/�ก�0�96�'(
	=(
�(3�(��%
�('�'  �%3�'(1!��N��	�ก���(��',0�!�,'��++�
�0�� 
�0� & �5���%����/�ก�0�96�'(ก	�)��+����%
�>ก!��= ��*�5>�9��+��%!/G��%��%+9� �� ��N1�ก������%!��= 3�'���ก�%���(����6'(�>ก!��= 
	=(��=ก��& 
���ก��J��	3�3� �ก.F/
�0
)��+���!&(��%�
A�
�ก��!�����!�	�!��=
�0����	�ก����	��+�(����(!��=���9
�ก��� 
	=(1���,0'(ก������0���N��%ก���	��	=� ก��+���9.
�&9��>4���� ��%ก��ก	�����'( 

(3) �<
�#
�
�;P�ก
�:J
�&�&��ก& �� 

ก��& 
���ก� �����������(�(��ก'(
��
�0�-��(-'�-,0'�'(�	�+9� ���0�(6'()��+��1��%�%��9 ���+���8(N8(+9� '�>&�'�6'(
)��+��1��%�%��9� ��% �+9� 5	�59�
�(�A��Gก�� ��%����(�(��ก'(
��3&'���
�	-�/���0�(1�'	3��
�0� &30��ก9&�
�0กI! ��ก��!�� 780(
�u����	�)��+���!&(��%�
A�
�ก��!��1!�)��+������(�(��ก'(
��� ,0'��=�9	�!�80(` ��*�'	3���&9�ก	����
�	-�/���0�( ��%2��%5>ก-	�� &30��
ก9&���'��% 8.50 ����(��ก'(
���	=�
�0 1 3�'(��*�'	3���&9�� &30��ก9&���'��% 6.00 6'(���
�	-�/���0�(��%2��%5>ก-	� '	3���&9��(��ก'(
��
3&'���
�	-�/���0�(6'()��+��  ��	(3&'����= 

�
�
&9#:&���
#�<��&��ก& ����#�� ������#!"�& 

  31 ���<
�� 2556/1 

 (�(��	) 
31 ���<
�� 2557/1 

 (�(��	) 
31 ���<
�� 2558/1 

 (�(��	) 
�(กJ
$�:�
�

กj$�
�  (�(��	) 
�(��ก'(
���	=�
�0 1 3&'���
�	-�/���0�( 9.15 12.55 13.98 6.00 
�(��ก'(
���9  3&'���
�	-�/���0�( 13.37 16.79 18.01 8.50 
1 +���9.3� �ก.F/ IRB 


	=(��= ก��& 
���ก� �G���(��
��
�0 	0�+( ��% �'	3���(��ก'(
��3&'���
�	-�/���0�(�>(�ก��ก9&��ก.F/6'()��+���!&(��%�
A�
� ��%
�-��(-'
�0�%�'(�	� �3�ก��6'(
�(ก��1�ก���	��	=�!��=��%กI�ก.F/ก��3	=(����'(1�'��+3   

(4) ก
����$
�#I
����& 

+.%ก�� ก�����!��+9� ���0�( 
��!���
�0+9�+� �>����%ก��!��
�A
�(6'(�+�(����(���
�	-�/��%!��=��� ��%�+�(����(ก��
�%� 
������%�'��� �9 
	=(�	(ก��!��9(�(��+9� ���0�(�����2�-+�&'(3&�(` �-,0'�3,'�N8(�%�	�+9� ���0�(��ก3	9�&(��=
�0���+	4 ��&� 
�%�	�6'(���
�	-�/�2�-+�&'( �%�	�+9� � &�'�+��'(ก	�6'(���
�	-�/��%!��=���
�0+��ก��!�� �%�	�ก��ก�%��ก3	96'(�(����ก ��%
�%�	�ก��N'��(��1��3&�%9	� �'ก��ก��=�	(���ก��!���5�H�ก�H���-,0'ก�����!���2�-+�&'(1��� 9�ก�3� (Contingency Plan) 780(�%��
�%�����6	=�3'��J��	3��9�'�&�(�	����  

ก�����!���2�-+�&'(1��3&�%9	�'�>&1�+9� �>��6'(�|�����!���(�� 780(�>��ก���	�!��!�&(�(��
����%ก���(
�� 3� ��% �.
ก��ก�%���(����1��3&�%9	�6'()��+�� �|�����!���(���%�	�5���'��>��1!��2�-+�&'(6'()��+����*���3� ��������%!�	ก�ก.F/
ก�����!��+9� ���0�(6'(ก��&  ��%1!��'�+��'(ก	���%ก�A)��+���!&(��%�
A�
���,0'(ก��ก��!��1!�)��+������(���
�	-�/�2�-
+�&'( ����� ��N��������	(��= 

• 1!�)��+������(���
�	-�/�2�-+�&'(� &30��ก9&���'��% 6 6'(�'��(���	���ก��%�'��(��ก>��, 780(�ก.F/�	(ก�&�9�	(�	(+	�1��
'�>&����=�����b-.A. 2558 ��� �����%�'����	(3&'����= 

- �'��9 �(���	���ก
�ก��%�2
 

- �'��9 �(��ก>��, ��กก��''ก3	�9��ก�(��!�,'3	�9�	44�1���(�� �ก�9��3	�9��ก�(��!�,'3	�9�	44�1���(���-,0'ก��ก>��, ��ก
�N��	�ก���(��2��13�กI! ��9&���9��'ก���=��(��1!�ก>��, 6'(�N��	�ก���(�� ��%)��+��'���� �!&(��%�
A�
� 

- �'��9 �(��ก>��, 3&�(��%�
A
�0+��ก��!��1� 1 �b �	��3&9	�ก>���%�'��9 �(��ก>��, 3&�(��%�
A780('������%+,�!�,''��
N>ก����ก+,�กB���1� 1 �b�	��3&9	�ก>� �9���3&��*��(��ก>��, 3� !�	ก�ก.F/
�0)��+���!&(��%�
A�
�ก��!��  

- �'��9 �(��ก>��, 
�0 �'��-	�)/��( 


	=(��= �'��9 �(���	���ก��%�'��9 �(��ก>��, 6��(3��1!��	��9 �'��(��780(�'��6�� �1���%�
A�
���ก��6�!�,'����	ก(��
1!4&3&�(��%�
A
�0���('�>&1��	4���%!9&�(ก	���9� 
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• ���
�	-�/�2�-+�&'(��%ก'���9�  

1. �(����กก�%�����9	�
�0)��+���!&(��%�
A�
��H��0����9� &30��ก9&���'��% 0.8  

2. �(����ก��%���
�0)��+���!&(��%�
A�
� 

3. �(����
�0A>��/�(����ก��()��+��-�.���/�H��0����9� &�ก����'��% 0.2 ��%� ,0'������	��9 ก	�6�' 1 ���9�%3�'(
� &30��ก9&���'��% 1 

4. �(����
�0)��+��-�.���/�3&� ,0'�9 ก	��(����
�0A>��/�(����ก��()��+��-�.���/�&9�
�0�ก��ก9&�����9�
�03�'(
����(3�  3. ���91!�N,'��*����
�	-�/�2�-+�&'(���� &�ก����'��% 2.5 

5. !�	ก
�	-�/!�,'3�����780(���A��ก2��%5>ก-	���%�� ��N�'�����0�� ,'���  

6. 3�����!��=)��+���!&(��%�
A�
� 780()��+���!&(��%�
A�
����''ก�-,0'
��)��ก�� ก	�)��+��-�.���/ ��%
���A��ก2��%5>ก-	� 

7. !�	ก
�	-�/!�,'3��������(��
)�1�!��=
�0''ก�-,0'9	3N���%�(+/1�ก���ก��6�u4!����
�	-�/
�0� &ก&'1!��ก��������
6'(�N��	�ก���(�� 
�0ก�%
�9(ก��+�	( )��+���!&(��%�
A�
� !�,'ก'(
���-,0'ก�������>��%-	C���%��
�N��	�ก���(�� �	��'( '�9	� !�,'+=����%ก	��H-�%3���(�� !�,'�9 
	=(�'ก���=�780(���A��ก2��%5>ก5	� 

 (5) ก
���:����#�� ����� ก
����&#J
�& 9�	ก
���:�J
$��
�$�!�#'Q  

ก��& 
���ก�1!����� +9� ! ��6'(���
�	-�/�	��	=��3&�%��%�2
 3� ��%ก�A)��+���!&(��%�
A�
� ��,0'(���
�	-�/
�0� & ���+�
!�,'����ก+,�� &��� ��%���
�	-�/
�0�(�	�9&��%� & ���+�!�,'����ก+,�� &��� �����������	(��= 

(1) ���
�	-�/�	��	=��>4 ! ��N8( ��
)�����ก��'(��ก�>ก!��=780(� & �
�(
�0�%����	�����%!��=���9 ��&� �>ก!��=N8(�ก&+9� 3�� ��*�+�
����>4 �>ก!��=���กก��ก�� �&9��>4����
�0�ก����กก����	����(�+�(����(!��=  

(2) ���
�	-�/�	��	=��(�	��%�>4 ! ��N8( ���
�	-�/!�,'��
)�����ก��'(
�0+��9&��%����ก+,�� &���
	=(����9� ��&� ��
)�����ก��'(��ก
�>ก!��=
�0+��(����%3���(��!�,'�'ก���=���*��%�%�9���9 ก	��ก��ก9&� 12 ��,'��	��3&9	�N8(ก��!������%  

(3) ���
�	-�/�	��	=��(�	� ! ��N8( ���
�	-�/!�,'��
)�����ก��'(
�0+��9&��%����ก1!�����%+,�� &���+��N�9� ��&� �>ก!��=
�0+��(����%3��
�(��!�,'�'ก���=���*��%�%�9���9 ก	��ก��ก9&� 6 ��,'��	��3&9	�N8(ก��!������%  

(4) ���
�	-�/�	��	=�30��ก9&� �3�G�� ! ��N8( ���
�	-�/!�,'��
)�����ก��'(
�0 ��u4!�1�ก������ก1!�����%+,� !�,'� &ก&'1!��ก��
������3� �ก3� ��&� �>ก!��=
�0+��(����%3���(��!�,'�'ก���=���*��%�%�9���9 ก	��ก��ก9&� 3 ��,'��	��3&9	�N8(ก��!������%  

(5) ���
�	-�/�	��	=�ก�&�9N8(��*�-��A� ! ��N8( ���
�	-�/!�,'��
)�����ก��'(
�0 �+&���,0' N'��( ��&� �>ก!��=
�0+��(����%3���(��!�,'
�'ก���=���*��%�%�9���9 ก	��ก��ก9&� 1 ��,'��	��3&9	�N8(ก��!������%  

(6) ���
�	-�/�	��	=��ก3� ! ��N8( �>ก!��=',0�
�0� &�6��6&����*��>ก!��=�	��	=��>4 �(�	��%�>4 �(�	� 30��ก9&� �3�G�� !�,'ก�&�9N8(
��*�-��A� 

ก��& 
���ก� �������ก��3	=(����'('�&�(�% 	��%9	( . 9	�
�0 31 )	�9�+  2558 )��+��
���ก�3	=(����'(+&��5,0'!��=�(�	��%�>4
�
&�ก	� 5,570.49 ������
 +����*���'��% 125.96 6'(����'(
�03�'(3	=(3� �ก.F/)��+���!&(��%�
A�
�  ���)��+�� ����
�	-�/
�0�	�
�	=�3� �ก.F/6'()��+���!&(��%�
A�
� ��%����	ก(��+.%ก�� ก��ก��ก	�!�	ก
�	-�/��%3���!�	ก
�	-�/ 3� 3���(���(���
�	-�/
�	��	=�3� ��%ก�A6'()��+���!&(��%�
A�
�1�6�' 4.2 6'(�&9�
�0 1 !	96�' 4 
�	-�/���
�01��1�ก����%ก'�)��ก��  

        ���!�	�)��ก��!�	ก
�	-�/780(�������ก����� ��.
���ก� �����%�'����-�0 �3� �	(��=  

 (1)      9$��& !"�
�&�&�� �� 

�(��
���&9�1!4& ���ก�(��ก'(
�� ก�%���(����
�0�����กก���������(�� ��%ก��ก>��, �(����ก�N��	�ก���(����(�&9� �-,0'1����*�
�(��
��! ���9��� 

(2) ก
�������<&�&��9�	J
�
�ก
������� 

��. 
���ก�  �������1�ก���	��>ก+��
�0 �+�.2�-��%1!�+9� �>�+9� �6��1�
�0�! �%� �ก&�>ก+��1�ก��7,='6��!�	ก
�	-�/ ����%
-����.�9(�(��ก��7,='6��!�	ก
�	-�/
�0�! �%� ก	�+9� �&���,0'N,'��%G��%ก���(��6'(�>ก+�� 3�'���!�	ก��%ก	� 
	=(��=+.%ก�� ก��
���!�� '�'�����ก��'�� 	3�9(�(��7,='6��!�	ก
�	-�/ 1!�ก	�+.%ก�� ก��-����.������,0' ���+.%ก�� ก��-����.������,0'-����.�
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'�� 	3�9(�(��
�0 � >�+&��>( ��% '�'�����ก��'�� 	3�1!�5>����!����%/!�,'����!���
�0�����,0'�%�	�3&�(` ���!�	�9(�(��
	09����*�5>�-����.�
'�� 	3� 3� ��9������
�0ก��!�����+.%ก�� ก��-����.������,0' 

(3) ก
�กJ
$�: margin �&$��ก ����� 

�u����	� �>ก+��6'( ��. 
���ก� 7,='6��!�	ก
�	-�/��9��%���(�����
&��	=�  

(4) �B��
�ก
��& ��P�$��ก ����� 

���!�	�ก���(
��1�!�	ก
�	-�/��
%�������%�2
!���
�� ��. 
���ก�  �������ก���(
��1�!�	ก
�	-�/
�0 �-,=�G���� ���+���8(N8(
�2�-+�&'( +9� ���0�(��%5�3'��
�
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3. ������	
������� 

����
����ก��������	
���������������� 

ก���	
��ก�������ก������	���������ก�����������	 �!"#�$��ก�������	���	 �!"#��#��� %&����� $��	!%����
'�(�) 
�*��!* 
ก���	
��ก�+,�ก����,�����%�����- �������� $���#��#���ก.�ก�����������	 �!"#�������-ก�+���#��� �	���	$��/�, 0�  ,#ก�0ก��	ก�� 
���������	 �!"#�
�*��	,	!�����%�����-���ก )1"���������	������ก������	 �!"#� ���	���2�,/��������	 �!"#� $�����	��	���.�ก��������
���	 �!"#��#���
�"����
�*����-ก� ��	���ก����ก3�	���4��������ก���3�
(����
!",!  ��ก0�ก�!*ก��0�,���
��)#�ก��#���	!%����
'�(�)��
)1*�4��������	 �!"#�
!"#�	���+,� %�!#� 
!#�ก��2����$
�
!",!
!"��,���ก���	
��ก�+,����2�������	��� �50$�����	��	���.�ก��$���������
ก���	
��ก� .��6� ,!#�ก�����3�
#��	! %7��	�#.�ก�������2����$
��8���,,#������������	 �!"#����28��1��������ก���	
��ก�.���#�#�� 

������ก��������	
������� 

 �#��#ก�����������	 �!"#�,#��	
!"������
!"ก���	
��ก�+,�#�,�1�%9����� %&�ก��
�"�+%.�ก�����������	 �!"#����-��	���ก���	
��ก�	!
,�����+%�!* 

(1) ก�����������	 �!"#��#�����	<8�#- 

ก���	
��ก�	!�#��#ก�����������	 �!"#�
!"#�,�1����กก�����������	 �!"#�$����	<8�#- ��������)1*�4�����	 �!"#�0��8ก��	
<8�#-�#8�
!"���3�
 
��ก�+=$�� /!#�ก��>% 0��ก�, (	��/�) (?���3�
@) A�"� %&����3�
.������ก���	
��ก� ,#
��ก�������	���	8�4������	 �!"#�0�ก
ก�0ก������B .�ก���	
��ก� )1"�
��ก��%�� 	�� ก����,ก�#�
'-ก�����������	 �!"#�.����,�����ก��ก�#�
'-
��'��ก�0 $��ก����,$��
��%9�����
!"
 �	���	.�ก�����������	 �!"#� 

(2) ��#'��ก�0 %&� 0�����ก�����������	 �!"#�(�#.��ก��,8$�
!" %&������ 

����#'��ก�0	!����
!"$�����	���2�,/��.�ก�����������	 �!"#������ �� )1"�%��#/�-�8���,������-ก�$�� )1"�.�� ก�,���	
��,�����ก��ก����#��# ก�#�
'- $��$��
��ก�����������	 �!"#�,#��	 ����#������������	 �!"#����-ก�A�"� %&�����#��������
������
!"
.�ก��ก��ก��,8$�$�����
��  )1"�.��	!ก�����ก����,��	$�������	���	 �!"#��#��� )!#�)� 

(3) ก��%�� 	�����	 �!"#��#���������� 

ก���	
��ก�	!�#��#
!"0�%�� 	�����	 �!"#��#����������.�
�ก���ก����1�'��ก��	 ,#�8%$��.�ก��%�� 	�����	 �!"#� ��"	0�ก
ก��./�,��#)���0���28�/�����ก��A�"� %&���'!ก����*�)1*�4��+%0������,��ก���� �����-.� /��%��	�6$������� 
�*��!*0�)�0��6�.�� �	���	ก��
%�� (
$�����	A��A������'��ก��	  ����ก��%�� 	�����	 �!"#�	!��*����
!"������ �1� ก���� �����-���	 �!"#�.�����ก��6-%ก�� $��ก��
0���������ก��6-
!"+	�%ก�� (�#.��ก�� %�!"#�$%�����%D00�#���	 �!"#�.�%��	�6	�ก���	!2�ก��
����4���ก�� ������ก���	
��ก� 

(4) ก��������$��0�,��� ���ก��
��,��#����#��,���	 �!"#�	���4�� 

 �1"��,��# ���ก��
��$�,������,��2����$
����28��1����� ,����*�ก���	
��ก�0��	!�#��#
!"0�%�� 	��
�ก%D00�#���	 �!"#�+��(�#.��
	���4�� ,!#�ก�� �1�  ���ก��
�����	 �!"#� A�"��#8�(�#.�����กก�� Value at Risk (VaR) ,#������	 �!"#����� B 0��8ก %�!"#�$%�� %&���,��
 ���ก��
��
!" �	���	.�ก��%7��ก�����	 �!"#�,��ก����(�#.��ก��ก����,��,�����	 �!"#�
!"#�	���+,����ก���	
��ก� ก�����ก��%�� 	��
 ���ก��
�����	 �!"#� %&��������"����ก�����ก��%�� 	�����	 )!#�)���� ���ก��
��(�#.� (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process: ICAAP) ���ก���	
��ก� ก��ก����,��,�� ���ก��
�����	 �!"#���*�	!���	������.�ก����������	 ���.0$�����	��,�����.�� ก�,
��*�ก��28��������������#'��ก�0$��������# ��ก0�ก�!* #��
������
!".�ก�������	���	 �!"#�0�ก
�ก��,��$��
�ก%�� (
 )1"�$�,�.�� �5����
(�)��	4������	 �!"#�������-ก� $��0�� %&��#���#�"�.�ก�����$2�$��0�,��� ���ก��
���#���	!%����
'�2�
�*�.���,�����-ก�$������#'��ก�0 

(5)      ก����������,�����	 �!"#�
!"#�	���+,� (Risk tolerance level) $��ก��0�,��� ���ก��
�� (Capital allocation) 

 (�#.��ก�����������	 �!"#�
!" �	���	  ���ก��
�����	 �!"#�,#��	0��8ก�����	.��+	� ก��ก��� ���ก��
��
!"	!�#8����'�����  
.��6� ,!#�ก��ก��%�� 	�����	 �!"#�.� /����6(�)A�"�+	�+,���, %&� ���ก��
��,#���0��8กก����,,#��,�����	 �!"#� /����6(�)
!"#�	���+,�  
 ���ก��
�����	 �!"#�0� %&�ก�������	$��%�� 	�����	 )!#�)���� ���ก��
�� 	1"� 
!#�ก����,�� ���ก��
��
!"�8ก0�,���.��ก��
�*���,�����3�

$����,������#��� �#��� �	���	 
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(6) 2����$
�
!" )!#�)�ก�����	 �!"#� $��ก��������2����
!"������������	 �!"#� 

���กก��
!"������%��ก�����"����ก���	
��ก��1�ก��	!2����$
�
!" )!#�)�����������	 �!"#�.���#�#�� $�� )1"� %&�ก�������
	8���� )�"	���28��1����� ���-%��ก�����	 �!"#����� B 0��8ก��� ���	�./�.�ก����,%����
'�(�)
��'��ก�0,#	! %7��	�#������.�ก�� )�"		8����
2����$
�
!"������������	 �!"#����28��1����� ���	 �!"#�.�,������� B 0��8ก��� ���	�%��ก��ก��)�0��6�ก����*�����2���(�6a-$�����ก��
 )1"�.��+,�2�ก��+�
!"
�"���� ก���#�#'��ก�0���ก��
��.��������
!"#��	!�����2����$
��������#'��ก�0
!" )�"	��*��8�ก�����������	 �!"#�
!" )�"	��*� 

(7) ก��������)��-����	 �!"#� ก��ก��0�#���	 �!"#� $��ก��%7��ก�����	 �!"#� 

ก��������)��-����	 �!"#�0�ก��
���#������ �1"��,#	!���กก��ก��0�#���	 �!"#� %&����กก��������.�
�ก'��ก�0���ก���	
��ก� 
 �1"��0�ก %&���'!ก��
!"��	����,���	 �!"#�,#��������������2����$
� 28���������,���8�$��28�0�,ก���������#'��ก�0
�ก��,��0�������กก��
ก��0�#���	 �!"#� ���	�./�)�0��6��#��� �	���	 ,#0�	!ก��ก����,$��
��%9�����$�� ),�����	 �!"#����� B .���,��(�)��	$����,��
��#ก�� 

(8) ��d�'��	
!"������ก������	���������ก�����������	 �!"#� 

ก���	
��ก�+,�������ก������	������������	 �!"#�$��ก�����������	 �!"#� ����������$������#'��ก�00�����	!���	
 ���.0 %&��#���,!.����	 �!"#�
!"	!�#8���1�
!"0� ก�,��*�.�	�.���#'��ก�0
!"���2�,/�� ,#����������������	 �!"#�.�,������� B 
!"0�	!���
ก���	
��ก�.�(�)��	�!ก,��# 

(9) ก��)�d��$��0��������	 �!"#�$��ก�����0������	�8ก�����#���	!%����
'�(�) 

$��0��������	 �!"#���*�0�	!��ก36�
!"	��+%�������� A�"�����������ก��$������ก��6-���4���������
��)#- ��!*��� $��2�
ก��,�� ���������'��ก�0
!"��0 ก�,��*�.������  
�*��!*ก����,	8����#���'��	 (Mark-to-Market) 0��8ก���+%./�ก��
�ก4���������
��)#-$����!*���
!"
 �	���	 �������������
��ก�� ���A�"�	!���	A��A����8� ก��%�� 	��	8�������,0��8ก%�� 	���#��������0�ก����#������������	 �!"#�
���-ก�  .�$��0�����
!"�������������ก��%�� 	����,�����	 �!"#�0�	!ก��
,���,#��'!ก�� Back-testing ��1���'!ก��
��������1"� B �#���
 �	���	  

(10) ก��%9�������	กj�� �!#�$��$��
��
!",! 

ก���	
��ก�	!�#��#
!"0�)�d������$��ก�����ก�����������	 �!"#�
!"��,�����ก��$��
��%9�����
!",!$��กj�� �!#����
'�����$���%�� 
<+
# �����ก����6�ก��	ก��ก��ก�����ก
��)#-$�����,���ก
��)#- $��กj�� �!#��1"� B 
!" ก!"#����� 

 (11) $���#��#���'��ก�0��1�2���(�6a-.�	� 

ก��
��'��ก�0��1�ก����ก2���(�6a-.�	�
�ก%�� (
���ก���	
��ก�0������8ก)�0��6�$�����	���,#��#���
!" ก!"#�������	
$���#��#ก�����������	 �!"#����
��ก���	
��ก� ,#'��ก�0$��2���(�6a-.�	�,��ก����0��8ก�� �����-.��8%$�����2����$
�
!" )!#�)�ก��
���	 �!"#�
!"0� ก�,��*� ก��������������	 �!"#�,#��	���ก���	
��ก� $����	������	 )!#�)���� ���ก��
�� 

(12) ก��%9����������#ก���������ก�� 

ก��
����#ก���������ก���	
��ก�ก�������
!"��0	!���	��,$#��
��2�%��#/�-��*� ก���	
��ก�0�)�0��6�,#�1� �	1�� %&�
��#ก��
!"ก��
��ก���8ก���
�"�+% ,#ก���	
��ก�0� %k, 2#���	8� )1"����	%���.�$����	������0���+,� �#���+�ก5��	 ก��
��'��ก��	
��'��ก�0
���ก���	
��ก�0��8ก�����	�#8�(�#.��กj ก6a-���� B 
!" ก!"#��������
��ก�� 

(13) ก��
,����(�����กl�� 

ก��
,����(�����กl�� %&�ก�����ก��.�ก��%�� 	��2�ก��
���������
��ก�� ������ก���	
��ก�(�#.��ก��0�����
����ก��6-
!"+	�%ก�� (�#.��ก�� %�!"#�$%�����%D00�#���	 �!"#����	!2�ก��
����4���ก�� ������ก���	
��ก� ��ก0�ก�!* ก��
,����(���
��กl��#�� %&� ��1"��	1�
!"������.�ก��������0�,ก�����	 �!"#�
�*�
��,������ /1"� ���, $���(�)����� �6�ก��	ก�����������	 �!"#�0�
��
����
!")�0��6�.�(�)��	���ก��
,����(�����กl�� ,#0�ก����,�		���4��.�ก��
,��� ,#	!����#������������	 �!"#����-ก�
������
!"

,������	ก������#�������B
!" ก!"#����� $����#���2�ก��
,���.���6�ก��	ก�����������	 �!"#����
��� A�"�2�ก��
,����(�����กl��
+,�	!����/��#.�ก��ก����,ก�#�
'-ก��������0�,ก�����	 �!"#�.�ก�� %�!"#�$%�� ),�����	 �!"#����� B ��	+%���ก��)�d��$2�%9�����ก��6-
.��(���m�ก m�� 
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�	�������ก��������	
������� 

  )1"�.����,�����ก���#��#$�������%�����-���ก�����������	 �!"#�.�(�)��	������-ก� �6�ก��	ก�����3�
 
������
!".�ก��
,8$����	 �!"#�$�����������	(�#.�(�)��	���
�*�ก���	
��ก� ,#�6�ก��	ก�������� (�#.��ก��$�����*�����6�ก��	ก�����3�
 0�
��
����
!",8$�
�*����	 �!"#�,���ก�#�
'- ���	 �!"#�,#��	������-ก� $�����	 �!"#���,����#ก�����$����%�� (
���	 �!"#� 
�*��!* 28�������
��,���8�$���6�ก��	ก��
!"%��ก3��������'��ก�0���� B 0�
������
!",8$�ก�����������	 �!"#�,���ก�#�
'-���
�*����-ก�$�����$������#��� A�"�
0�+,����ก����������,#no�#���$2�$����%��	�6 �6�ก��	ก�����������	 �!"#�
������
!")�0��6�ก����,�#��#���������	 �!"#����
ก���	
��ก�.��	!	���4�� ,!#�ก�� ,#	!no�#���������	 �!"#����-ก� no�#�� �����-���	 �!"#�$��'��ก�0 $��no�#���������	 �!"#�,���%9�����ก��
 %&�����#����������� �������ก��,8$����	 �!"#� m)�����.���,����#ก����*�0�	!�6�ก��	ก��$��28����	�������0 m)��ก�0 %&�28�,8$�  /�� 
�6�ก��	ก��)�0��6���� /1"� �6�ก��	ก��)�0��6���� /1"�
!"	!%D��� $���6�ก��	ก��ก��ก��ก9 ก6a-$��ก��%9��������  %&���� ,#	!
����#��������������� B  /�� �����ก�6�ก��	ก����� /1"� no�#ก��ก�� $��no�#กj�	�# 
�*��!* ��#'��ก�0
�ก��#0� %&� 0��������	 �!"#�$��
���2�,/�����ก�����������	 �!"#�.�������������(�#.���#��#$��$��
��%9�����
!"ก����,,#�6�ก��	ก�����������	 �!"#�$��
�6�ก��	ก�� m)��ก�0���� B A�"�ก��,�� ���'��ก�0���'�����0��#8�(�#.�� ),�����	 �!"#��8���,
!"�8กก����,,#�6�ก��	ก�����������	
 �!"#� ��	����� �����-ก��
��'��ก�0.�	�.�$������#���(�#.��ก�����	�������6�ก��	ก�����������	 �!"#� ,#��#ก��
!"������.�$���� ,1��0�
�8ก��#������+%#���6�ก��	ก�������� )1"����
��� 
�*��!*�������������	 �!"#�
�*��	,0��8ก���0���,#�6�ก��	ก�����0��� )1"� )�"	
%����
'�(�)���ก�����������	 �!"#�,#��	 

 

�
��
����
!"$�����	���2�,/������6�ก��	ก��
!" ก!"#�����.�ก�����������	 �!"#�	!,���!* 

� �6�ก��	ก�����3�
 

�6�ก��	ก��,8$�.��ก���	
��ก�	!ก�����ก�����������	 �!"#�
!"	!%����
'�(�)$�����	 �	���	 �6�ก��	ก�����3�
0�
)�0��6�ก����,$��
��$���#��#ก�����������	 �!"#���	���ก���	 
�*��!*�6�ก��	ก�����3�
0�)�0��6�$�����*��6�ก��	ก��������
 )1"�,8$�$����,��	���	 �!"#�$��ก�0ก��	ก�����������	 �!"#����ก���	
��ก� ,#	!�
��

!"������.�ก��,8$�$����,��	ก�����������	
 �!"#�.��	!���	 �	���	 ��	
�*�ก��ก����,��,�����	 �!"#�
!"#�	���+,�  )1"�.��28���������,���8����+%#�,%9�������	���กก�� )1*�4��.�ก��
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3.1 	
���������กก��"�����'(�� 

���	 �!"#�0�กก��.����� /1"�  �1�  ���	 �!"#�
!"�8��������1�28�ก8�#1	+	���	���%9�������	 �1"��+�$������ก��.������
��.��+	���	���
/������!*
!"	!���ก���	
��ก� 	1"����ก����,+,� ��1�0�.0+	�%9�������	�����
!"0�/������!*.��ก��ก���	
��ก� ���	 �!"#�0�กก��.����� /1"���ก ก�,��*�
,#+	�	!���ก%��ก�����	����0�	!2�
��.��ก���	
��ก�����ก����������!*�8�	�ก��*�  ���0����2����ก��+���
'�$�� ���ก��
�����ก���	
��ก� 

3.1.1 	
���������กก��)���	%*���������'(�� 

���	 �!"#�0�กก��,��#��6(�)������ /1"���0 ก�,0�ก��6(�)������ /1"��,�� 
�*��!* �����������!*
!"+	�ก��.�� ก�,��#+,����
��� /1"���	���ก���	
��ก� )�"	��*�0�ก���#�� 2.6 6 ��*�%r 2557  %&����#�� 3.2 6 ��*�%r 2558 A�"�����.��� %&�2�0�กก��%������ )�"	��*����
�����������!*
!"+	�ก��.�� ก�,��#+,������� /1"�'��ก�0 ��ก0�ก�!*  )1"� %&�ก��%7��ก�����	 �!"#�,��� ��,��
!" )�"	��*� %��	�6ก�����	 �!#��#.�
����� (Expected Loss) 
!" )�"	��*���*� �8ก������,��#���./�0��#��������!*����#0��8�
!" ก�,��*��������%r�!ก,��# ,��#ก��������0�,ก����� /1"�,��#
��6(�)�#���	!%����
'�(�)2��� ��1"��	1�ก�����������	 �!"#����
���	�#$��	!ก����,��	/������!* %���%�������������!*$����,0������#��!*
�8�
!"��,ก�	 ,#	!��!*
!"+	�ก��.�� ก�,��#+,������� /1"���##��# )�"	��*�0�ก��������#�� 3.3 6 ��*�%r 2557  %&���������#�� 3.5 $����,������!*
!"+	�
ก��.�� ก�,��#+,������� /1"�'��ก�0 )�"	��*�0�ก��������#�� 0.5 6 ��*�%r 2557  %&���������#�� 2.7 6 ��*�%r 2558 A�"��� ������ก	�0�กก��0�,/�*���!*

!"+	�ก��.�� ก�,��#+,�.��$ก��8ก��!* �	0. ������#���!����,��
�! (SSI)  
�*��!*��!*
!"+	�ก��.�� ก�,��#+,�
�*��	,	!0����� 7,700.83 ������
  )�"	��*� 
950.64 ������
 ��, %&����#�� 14.1 $��� %&����'�����0����� 6,905.83 ������
 $�����3�
#��#�1"�0����� 795.00 ������
 

ก���	
��ก�./���'!ก����*���������� 21"���!*����#0��8��������)��-���� /1"� /��A1*���#��-,��#��'! Collective Approach A�"�0���*�
��������	%��	�6������	�8� �!#
!"���0� ก�,��*�.�������!ก 12  ,1���������� (Expected Loss) 0�ก)��-���� /1"�,��ก���� ,#./����	8������
��!* �!#���)��-���� /1"�.��,!�%��ก��ก��ก��%���%������	8�.�� ���ก������ก��6-�����,.�%D00���� $�������������j0�ก�
�� <�34ก�0 ��ก0�ก�!* 
ก���	
��ก�	!#�,��������� 21"���!*����#0��8�$����� 21"�ก��%���	8����0�กก��%�������������!*
�*���*�0����� 6,168.27 ������
 ,# ���������
 %&��������'�����0����� 5,570.49 ������
 A�"��8�ก��� ก6a-���'�����$���%�� 
<+
#
!" 
��ก�� 4,439.23 ������
 ��1���, %&����������
��� ������������'����������������	 ก6a-��*��"�����'�����$���%�� 
<+
#
!"���#�� 125.48 ��	�#��#ก����*��������#�����	�,�����  

�*��!*  )1"� %&�ก��%7��ก�����	 �!"#�
!" ก�,0�ก���	2��2��
�� <�34ก�0
!" )�"	�8���*�$��%7��ก��2�ก��
�
!"��00� ก�,��*����ก��,�� ������ 

3.1.2 	
���������กก��ก�#�%ก,�
������'(�� 

���	 �!"#�0�กก��ก��0�ก��������� /1"���0 ก�,0�กก��ก��0�ก�������8ก��!* ,# 6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก���	
��ก�	!��� /1"�
 /��A1*�$����� /1"�'��ก�0 .���,�������#�� 64.2 $�� 18.2 ������ /1"���	 ��	���,�� ,#.����������� /1"� /��A1*�0����� 152,907.78 ������
 	!
ก��ก��0�ก��������� /1"��#8�.���,���"��	�ก $��ก���	�8ก��!* /��A1*���##��# 10 ��#$�ก	!	8������	ก�� )!#�0����� 2,053.18 ������
 ��1���, %&�
���#�� 1.4 ��� ���.����� /1"� /��A1*� ��1����#�� 0.9 ��� ���.����� /1"���	 

���������� /1"�'��ก�0 	!ก��.����� /1"�$ก�(��'��ก�0���� B +,�$ก� ������ก��	ก��2���$��ก��)�6�/#- 0����� 12,126.50 ������
 
'��ก�0��������	
��)#-$��ก��ก������� 0����� 11,987.70 ������
 '��ก�0��'��68%(�$��ก�����ก��0����� 18,837.43 ������
 $��'��ก�0
ก�� ก3��$�� �	1��$�� 375.67 ������
 ��, %&����#�� 28.0 ���#�� 27.7 ���#�� 43.5 $�����#�� 0.9 ������ /1"�'��ก�0 $�����#�� 5.1 ���#�� 
5.0 ���#�� 7.9 $�����#�� 0.2 ������ /1"���	��	���,�� 
�*��!* �����,0�กก��.����� /1"�'��ก�0$ก�ก���	�8ก��!*��#.��� 10 ��#$�ก
!"	!	8������	 
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27,247.60 ������
 ��1���, %&����#�� 10.3 ������ /1"���	 A�"�)�0��6� �5����	!ก��ก��0�ก��������� /1"�'��ก�0�#8�.�'��ก�0��'��68%(�$��ก��
���ก��$��������ก��	ก��2���$��ก��)�6�/#- �#���+�ก5��	�8ก��!*.�ก���	'��ก�0,��ก����	!���	 �!"#�
!"#�	���+,�$�� ���.����� /1"�'��ก�0����
.��� %&���� /1"�	!���ก%��ก�� ก1��
�*�0����� ,#ก���	
��ก�	!ก�����ก�����������	 �!"#����� B  )1"������	���	 �!"#�0�กก��ก��0�ก������
��� /1"� ,#	!ก�����ก��)�0��6� ��,��A�"�0�)�0��6����ก��
!"	!��,���� ���ก8� 
!#�ก��	8����������ก%��ก��
!" �	���	 )1"������	���	 �!"#�
.���#8�.���,��
!"��	���#�	���+,� $��ก���	
��ก�#��0�,.��	!ก��%�� 	��$����,��		8�������ก%��ก���#����	"�� �	�  ��ก0�ก�!*ก���	
��ก�#��	!
��*�������� B .�ก�������	ก�� ��ก0��# ���ก8��#���	!%����
'�(�) ��	���.��	!ก����,��	��6(�)������
��)#-�#������ �1"�� 

3.1.3 	
���������ก�-�ก��#ก�� 

���	 �!"#�0�ก���ก%��ก����0 ก�,0�กก��
!"�8ก��!*2�,��,/����$��ก�����ก����,��	��!*��*� 	!ก�����������ก%��ก��A�"���0+,�
 ���0�กก����#���ก%��ก��+	����		8���!* ,# 6 ���
!" 31 '�����	 2558  ���.����� /1"�����.������ก���	
��ก� %&���� /1"�0�ก'�����
��ก�A�"����#
�� 75.0 ��� ���.����� /1"�.��������'�����  %&���� /1"�	!���ก%��ก�� ���������� /1"� /��A1*� 
��)#-���
!".�� /��A1*�#���1� %&�ก��	��
'�y���ก���	
��
ก� ,����*���ก28� /��A1*�+	�/���� �����	ก����,(�#.�����ก ก6a-$��กj�	�#
!"ก����, ก���	
��ก���	���,�� ���ก�� ���#�,$����������

��)#-���+,�.�
��
!(�#����0�ก+,� �����������
��)#-���
!".�� /��A1*� ก��0������#���.����,���	!��#� �������������*� A�"���	���ก��
��.��
 ��50��*�+,�(�#.���#� ��� m�!"#%��	�6 1  ,1�� 

%D00�#���	 �!"#�������ก%��ก�������� /1"� /��A1*��1�	8���������#��- ก��  �1"��0�ก��#��- %&�
��)#-��� /��A1*����ก
!"ก���	
��ก�
0� ���#�,$��0������#���.����,��#��- ก�� $������ ���
!"+,�0�กก��0������#	�/, /#���	 �!#��#
!" ก�,��*� ��ก	8���������#��- ก���,��	�ก
 ก��+% ��0
��.��+,� ���0�กก����#���ก%��ก��+	����		8���!* $�����2� �!#��#���ก��+�$�� ���ก��
�����ก���	
��ก� 	8���������#��- ก����*��#8�
ก�����#%D00�#%��ก��,��# �(�)���	����ก����#��- ก��,#��	 %�� (
$��#!"�������� $��%D00�#,���(�3!��#��-
!"��0	!2�ก��
����
������#��.�	� 

�#���+�ก5��	 0�ก%������ก��#�,$��0������#���ก%��ก�����ก�� /��A1*���#��- ก���	
��ก���	��� �!#ก�1�ก��/���� ���0�กก��
0������#
��)#-���+,�.������,# m�!"#%��	�6���#�� 70.0 q 90.0 ���	8���!*������ A�"�0�, %&������
!"�8� 
��.��2�ก��
����ก��+������!* �!#�,
���#��	�ก ��ก0�ก�!* ก���	
��ก�+,�,�� ���ก�� )1"��,���	 �!"#�,��#ก����,��	������#��- ก���#������ �1"�� ก�� ���%���#��� /1"�.��	!	8����
���ก%��ก���8�ก���	8���!*�#8����, ��� ก�� �!#ก ���,���-,# m�!"#.���,��
!" �	���	 $��ก�� ���%���#��� /1"����������#��-
!"	!���,���
!",! 

���������� /1"�'��ก�0$����� /1"� )1"�ก�� ��� ���ก%��ก������.������ก���	
��ก� %&���������	
��)#- A�"���	������	�./���กก��
��*���������� 21"���!*����#0��8������� /1"�,��#��6(�)+,� ก���	
��ก�+,�,�� ���ก��%�� 	���������ก%��ก����	$��
�����'�����$���%�� 
<
+
# ,#�������'�����	!��,����	8�������ก%��ก��
!"./���ก	8���!*������ /1"�,��#��6(�).�ก����*���� 21"���!*����#0��8���, %&����#�� 62.5 
��� ���.����� /1"�,��#��6(�)���������� /1"�'��ก�0$����� /1"� )1"�ก�� ���
�*��	, 

ก���	
��ก�	!���	 �!"#�0�ก	8����������ก%��ก��
!" %&���������	
��)#- �����!* ,#	8���������������	
��)#-0���*��#8�ก��
�(�)ก��6-
�� <�34ก�0 %&����ก ก���,��#��� <�34ก�0��0
��.��	8���������������	
��)#-�,�� A�"���0���2�.��ก���	
��ก����� )�"	ก��ก��
 ������������ 21"���!*����#0��8� ���0����2����ก��+���
'�$�� ���ก��
�����ก���	
��ก� ��ก0�ก�!* ก�� ��������������ก%��ก�� #������2���
ก�����ก��
��กj�	�#$��ก���������,!
!"#���#�ก$��./� ������ �#���+�ก5��	ก���	
��ก�+,���,��	��*����ก��
�����,���ก���������,!�#���
.ก��/�, 

3.1.4 	
���������กก��)���	/���������0�����ก����� 

���	 �!"#�0�กก��,��#������
��)#-�����ก����# ก�,0�กก��,��#������	8����
��)#-���
!"#�,�1�0�ก�8ก��!*����/���� %&�
 ������ ��1��8ก��!*
!"	!ก��%�������������!* 0�ก����
����1�	8����
!"0�+,����$���$������.,0��"��ก��� ,#ก���	
��ก�	!
��)#-�����ก����# 6 
��*� %r 2558 A�"�	!	8������	�������
��
�����/!��
'�������ก��� 21"�ก��,��#��� 47.39 ������
 ��1���, %&����#�� 0.02 ������
��)#-��	 $�����
 21"�ก��,��#�����, %&����#�� 1.3 ���	8����
��)#-�����ก����#��	�������
��
�����/! 
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�6�ก��	ก�����������	 �!"#�+,����ก��$�����*�.��,8$�ก�����������	 �!"#�0�กก��.����� /1"�.�(�)��	���)��-���� /1"� A�"�	!
����
!"���2�,/��.�ก��ก����,ก�#�
'- ���ก ก6a- $�����0��ก�,���� B .�ก�����������	 �!"#�0�กก��.����� /1"� ��	���.����� ���$��$ก�
����#���
!" ก!"#�����  ��ก0�ก�!* �6�ก��	ก��#��	!����
!".�ก����,��	$��
�
�����	 �!"#�0�กก��.����� /1"�.���,��(�)��	 ��	�����#���
���	8����	 �!"#�0�กก��.����� /1"�
!"	!���	������.��$ก��6�ก��	ก�����$�������3�
+,����
��� 

.��6�
!"���	 �!"#�0�กก��.����� /1"�A�"�0��#8�
!"���3�
#��#
!"
��'��ก�0ก��.����� /1"� ,#���	 �!"#�0�กก��.����� /1"� m)��,���.�
��,����#ก��������3�
#��#���� B �#8�(�#.��ก�������	,8$�����6�ก��	ก��)�0��6���� /1"� $���6�ก��	ก��)�0��6���� /1"�
!"	!%D��� A�"�
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�6�ก��	ก��)�0��6���� /1"�0�
������
!",8$�ก��)�0��6�$�����	������ /1"�  �������'��ก��	
!"	!���	 �!"#��#8�.���,���"����	���+,����ก��
)�0��6�0�ก�����
!"+,����ก��$�����*�0�ก�6�ก��	ก��)�0��6���� /1"� )1"�,8$����	 �!"#�0�กก��.����� /1"�$���6�ก��	ก��)�0��6���� /1"�
!"
	!%D���
������
!"��,��	$��ก��ก������/���������� /1"�
!"	!%D���$��
��)#-�����ก����#�#���.ก��/�, 

ก�����ก��%�� 	�����	 �!"#�
!"%��ก��,��#ก���� �����-�8ก��!* ก��0�,���,�� ��,�� ก���� �����-�ก��ก��2�,��,/����$�����	
 �!#��# ก���� �����-ก��ก��0�ก��������� /1"�$�� ���ก��
��
!"./�.�ก�����������	 �!"#�0�กก��.����� /1"�  %&�$��
��%9�����
!"���������
ก���	
��ก� ,#ก���	
��ก�+,�������ก������	���������ก�����ก��%�� 	�����	 �!"#� ,����*� ก��,�� ������,��� ��,��
�*��	,0��#8�(�#.��
ก�����ก�����	������ /1"�
!" %&�	���4��,#��<�#���ก ก6a-.�ก��0�,���,�� ��,�������� /1"����� B  .����������� /1"���##��#+,�./�ก��0�,
���,�� ��,��,#ก��)�0��6������ก36�
!"����#����ก�������� /1"�$������# ,#��<�#ก��)�0��6����	8�.�(�)��	  �������ก��)�0��6����,��
 ��,�������� /1"�'��ก�0+,�)�0��6������ก36����	 �!"#�
!"$�ก����ก�����$������#'��ก��	.���#�� �!#, 

ก��0�,ก��,������	 �!"#�0�กก��ก��0�ก��������� /1"� %&��!ก%D00�#������.�ก��������0�,ก�����	 �!"#�0�กก��.����� /1"� 
���ก ก6a-
!"./�.�ก�������	ก��ก��0�ก��������� /1"�+,��8ก0�,
��,#������������	 �	���	$����,�����ก��ก��,�� ���'��ก�0$�� ���ก��
��
���ก���	
��ก� 

ก���	
��ก�	!	���ก��$�����0��ก�,���ก�����������	 �!"#�,������ /1"�
!"
�"����$����,ก�	 A�"�,8$����	 �!"#�
�*�.���,��(�)��	���
)��-���� /1"�$����,����#ก�� ��	���ก����,��	 $��0�,ก��ก����� /1"�
!"	!%D���$�����
��)#-��ก����# 

 

3.2 	
�������)�������	-/�� 

���	 �!"#�,����(�)����� �1� ���	 �!"#�
!"ก���	
��ก�+	���	���%9�������	(���28ก)��.�ก��/���� ��� 	1"����ก����, �1"��0�ก+	�
��	��� %�!"#����
��)#- %&� ����, ��1�+	���	���0�,�� ���
��.�	�	�.��+,� )!#�)�������	����ก��(�#.���#� ���
!"ก����,A�"���0
��.�� ก�,
���	 �!#��#���'�����+,� ���	 �!"#�,����(�)����� ก�,0�ก%D00�#
�*�(�#.�$��(�#��ก ,#%D00�#(�#.���*��#8�ก����������������
��)#-
$����!*��� $��ก�����������
��)#-�(�)����� )1"����	�./����������	����ก�� ����%D00�#(�#��ก��*��#8�ก��(����(�)�����������,$��
���	 /1"�	�"����28�n�ก ��� %&����ก 

6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก���	
��ก�	!���
��)#-�(�)�����0����� 39,041.75 ������
 %��ก��,��# ����,0����� 1,101.29 ������
 
 
!#�ก�� 1,180.48 ������
 6 ��*�%r 2557 ��#ก���������'�����$�����, �����
'�0����� 31,162.64 ������
  
!#�ก�� 38,057.99 ������
 
6 ��*�%r 2557 $�� �����
��/�"�����-��
'� 6,777.81 ������
  
!#�ก�� 12,898.32 ������
 6 ��*�%r 2557 

ก���	
��ก�	!���	 �!"#�0�ก���	+	���,�����ก��������
��)#-$����!*���.���#���*���	��#������ (Maturity Mismatch) �#8�.���,��
%��ก��� ,#����0�ก%���)l��ก��	
!" ก�,��*�.��,!���� 0����!*$���8ก��!* 	1"����ก����,�����$���  /�� ก��+	�+,���� �����	����� ��1�ก��
n�ก��� 	1"����ก����, A�"����	+	���,�����ก��������
��)#-$����!*���.���#���*���	��#������
!"+	� ก�� 1 %r )����'�����	!���
��)#-��	
��#������	�กก�����!*�����	��#������ %&�0����� 43,348.34 ������
 ��ก0�ก�!*'�����#��	!�� ���ก8�#1	.�ก�6!m�ก m�� ก��$� ����,0�ก
ก��,�� ������ ��	��� ���ก8�#1	�������'����� A�"� )!#�)�
!"0����������	 �!"#�
!"��0 ก�,��*�+,� 

�������� ���
�����'�����
��ก� 6 ���
!" 31 '�����	 2558 	! ������n�ก 158,344.19 ������
 ����ก8���#�#�� (
�*�,��#��
'�$��+	�,��#
��
'�) ��		8������ ��1�
�*���*� 22,323.00 ������
 $������ก8���#���*� ��		8���� 45,259.00 ������
$��	!��z�$�ก �����		8���� 6,936.92 ����
��
 

� 1�
���ก��������	
�������)�������	-/�� 

ก�����������	 �!"#�,����(�)������#8�(�#.��ก��,8$�����6�ก��	ก�����������	 �!"#� ,#����#'��ก�0
!" ก!"#�����0�	!����
!"
���2�,/��.�ก��0�,ก��4����(�)�����.�$������� .����,�����$�� %&�+%��	�#��#���������	 �!"#����ก���	
��ก� ��	�����	 ก6a-���

��ก�� 

�#��#���ก.�ก�����������	 �!"#�,����(�)�����%��ก��,��# ก��������0�,ก����������ก��$� ����, ก��ก��0�ก������
 ���n�ก ���
��)#-�(�)����� ��	���$2�m�ก m�� )1"�ก���������(�)�����.�#�	��กl�� (Emergency Contingency Plan) ก�#�
'-ก��������
���	 �!"#�,����(�)�����+,�)�0��6�����(�)�����.����, ��	
�*�2�ก��
������������	 �!"#����ก���	
��ก�.�ก�6!
!" ก�,ก�� %�!"#�$%��

!"+	�+,���,ก��6-��*�  .�����������	 �!"#�0�ก���	+	���,�����ก�����ก��$� ����,0�ก���
��)#-$����!*�����	��#������ (Maturity 
Mismatch) $����,��������
��)#-�(�)�����0������8ก��,��	�#����	"�� �	�  ก��0�,��$���� ���
��$��ก��ก��0�ก������$���� ���
��0�����
�8ก���$2� )1"�.�����	 �!"#�$��2����$
��#8�.���,��
!" �	���	 ��ก0�ก�!*$2�m�ก m���������ก��������0�,ก���(�)�����.�(�����กl��
 <�34ก�0+,��8ก0�,
����*� )1"�.����	������	�./�+,�
�� ��� 
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3.3 	
���������กก���-����1�-������	� 

���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%��������� �1� ���	 �!"#�
!" ก�,��*�0�กก�� %�!"#�$%������������������$�������,�ก �!*# A�"�0�	!2�

��.�� ก�,���	2��2�������#+,���1� ���ก��
�����ก���	
��ก���1�ก�� %�!"#�$%��.�	8����%D00����������
��)#-$����!*���
��ก�� ������
ก���	
��ก� 

3.3.1   	
���������กก���-����1�-�����2-	/�,������%�1-#ก���%��
������3 

6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก���	
��ก�	! �����
����
'�.�������
�� %&�0����� 1,554.46 ������
 $��� %&�������
��
!"0,

� �!#�.����,���ก
��)#-	!	8������	�������,0����� 335.05 ������
 $��ก��
����	�!
! �=A�"�	!	8������	�������,0����� 773.25 
������
  $��������
��
!"+	�0,
� �!#�.����,���ก
��)#-	!	8������	�������
��
�����/!��
'�������ก��� 21"�ก��,��#���0����� 446.16 ����
��
  

.�%r 2558 ก���	
��ก�+,�ก��+�0�กก����
��.����ก
��)#- %&�0�����
�*���*� 116.22 ������
 .��6� ,!#�ก��ก���	
��ก�#��	!2�
��,
��0�ก���������������	8����#���'��	��	�������,������ก
��)#-0,
� �!#� 6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก������
��������ก
��)#- 
!"
+	�+,�����8���		���4��ก�������/!���ก
��)#- 21"���#0����� 197.02 ������
 

(1) ���	 �!"#�0�ก������
��
!"0,
� �!#�.����,���ก
��)#-$��ก��
����	�!
! �= 

������� �����
��.�������
��
!"0,
� �!#�.����,���ก
��)#-$��ก��
����	�!
! �= ก���	
��ก�	!���	 �!"#�0�ก���	
2��2������������ก
��)#-.����, ,#	! �����
�� 21"���# (Available for Sale) 0����� 1,108.30 ������
 A�"�0����2����ก��+���,
�����
ก���	
��ก�ก5��� 	1"�	!ก����#���ก
��)#-��ก+% �#���+�ก5��	 %D00�#���	 �!"#����ก�� )�"	��*���1��,���������0����2�ก��
�ก�� ���ก��
��.�
�������28��1�����
��
! 6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก���	
��ก�	!2���,
��
!"#��+	�����8�0�กก���!	8������	�������, 	1"� 
!#�ก����*�%r 2557  %&�
0����� 197.02 ������
  

ก���	
��ก�+,���� ��$��0����� Value at Risk 	�./���,���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%������������ �����
��.����ก
��)#-0,

� �!#�$����#���.��ก��28���������,���8�.���#���
!" ก!"#�����$���6�ก��	ก�����������	 �!"#� %&���#��� Value at Risk ��ก���2�
��,
���8���,���)��-� �����
��
!"��	��� ก�,��*� 6 ��,�����	 /1"�	�"�$��/�����#� ���
!"ก����,.������ 6 ���
!" 31 '�����	 2558  ���
��
��.����ก
��)#-0,
� �!#����ก���	
��ก�	!��� Value at Risk ���������#� ��� 90 �����	ก�����#�ก����
�� $�� 6 ���	 /1"�	�"����#�� 
99.0 ,#+	���	2�ก��+���,
��
!"#��+	�����8� 
��ก�� 219.72 ������
  )�"	��*� 	1"� 
!#�ก�� 187.74 ������
 6 ���
!" 31 '�����	 2557 �� ������ก
	�0�กก��ก��%����,�����	8�������ก
��)#-.����,���ก
��)#-A�"����2�,#������	8�������	 �!"#���� �����
��$�����	2��2���������%r
0�ก(���(�#.�$����ก%�� 
< ��ก0�ก�!* ก���	
��ก�#��+,�ก����,�� ���ก�� �1�����	 �!"#� (Trigger Limits) %�� (
���� B  )1"�./�.�ก��
�����	$����,��	���	 �!"#�  /�� �� ���ก��ก��0�ก��� �� ���0��ก�,��,
��  %&���� 

(2) ���	 �!"#�0�ก������
��
!"+	�0,
� �!#�.����,���ก
��)#- 

ก���	
��ก�	! �����
��
�"�+%.����ก
��)#-%�� (

��
!"+	�+,�0,
� �!#�.����,���ก
��)#- %&�0����� 446.16 ������
 �,��
 �5ก���#0�ก 448.52 ������
 6 ��*�%r 2557 0�กก��%����,�������
�����/! %D00����ก���	
��ก�+	�	!�#��#
!"0���
�� )�"	 ��	.����ก
��)#-
!"
+	�0,
� �!#� $��	��� ���ก����,��	��6(�)������ก
��)#-�#������ �1"�� $����#���ก
��)#-��ก 	1"�	!�ก��
!" �	���	 

 

 3.3.2 	
���������กก���-����1�-������,��)�ก��4� 

���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%����������,�ก �!*#$��� %&� 2 %�� (
 �1� ���	 �!"#�0�ก�����������
��)#-$����!*���
!"	!
,�ก �!*# $�����	 �!"#�0�ก	8�������,��������!* 

(1)  ���	 �!"#�0�ก�����������
��)#-$����!*���
!"	!,�ก �!*# 

���	 �!"#�0�ก�����������
��)#-$����!*���
!"	!,�ก �!*#  ก�,0�กก��ก����,ก�� %�!"#�$%�������,�ก �!*#������
��)#-$��
��!*������ก���	
��ก�
!"+	�)���	ก�� (Interest Rate Mismatch) A�"���ก�����,�ก �!*#.����, %�!"#�$%��+% ��0
��.���������(������
��,�ก �!*#
0��#
!"�8���*� 	1"� 
!#�ก��,�ก �!*#��� ���2�
��.������������������,�ก �!*#
!"+,�����,��$��ก��
����ก��+�$�� ���ก��
�����ก���	
��ก�+,� 

�6�ก��	ก�����������	 �!"#� 
������
!" %&� �	1���6�ก��	ก�����������
��)#-$����!*���.�ก�������	,8$�ก��������
���	 �!"#�0�ก�����,�ก �!*#
!" ก�,0�ก���	$�ก��������������������,�ก �!*#,��ก���� ,#�����	,8$���������ก����, ���������
��)#-
$����!*���
!"	!,�ก �!*#.���#8�.���,��
!"#�	���+,� 6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก���	
��ก�	!�����������
��)#-$����!*���
!"	!,�ก �!*# $�����	
��#� ���ก�� %�!"#�,�ก �!*#,���!* 
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                 (����#: ������
) 

��������0 
1-#���4��� 

�-����)�ก��4�
���"� 1 )(�� 

�-����)�ก��4�
���"�             

2-12 )(�� 

�-����)�ก��4�
���"� 1-2 �6 

�-����)�ก��4�
����-�� 2 �6 

�
� 

���
��)#- 69,891.72 73,817.30 54,188.80 73,574.19 271,472.01 
��!*��� (90,149.58) (127,097.18) (15,941.73) (6,883.97) (240,072.46) 

�������� (20,257.87) (53,279.88) 38,247.08 66,690.22 31,399.55 


�*��!*ก���	
��ก�	!��������������
��)#-$����!*���.���#� %�!"#�,�ก �!*#(�#.� 1 %r ,#	!��!*���	�กก������
��)#-.�/�����#�
 %�!"#�,�ก �!*#(�#.� 1  ,1�� %&�0����� 20,257.87 ������
 $��.�/�����#� 2-12  ,1�� %&�0����� 53,279.88 ������
  ,# 	1"�)�0��6�
0�ก$����	�����,�ก �!*#
!"	!$����	��
!"��1�%����,�� ���	$�ก��������������������,�ก �!*#���ก���	
��ก��#8�(�#.����,�����	 �!"#�
!"
#�	���+,� 

(2)  ���	 �!"#�0�ก	8�������,�����������!* 

���	 �!"#�0�ก	8�������,�����������!* ก�,0�กก��
!"	8�������,�����������!*%�� (
ก����,�����,�ก �!*#$����
!"��0
�,��  �1"��	�0�กก����*���������,�ก �!*#  )��������2����$
������������!*.����,�8���*� �������,�����������!*0������%����,��
 )1"�.��2����$
� 
��ก�����,  

6 ���
!" 31 '�����	 2558 ก���	
��ก�	! �����
��.���������!*��	 6,749.25 ������
 A�"��,��0�ก 12,870.18 ������
  6 
��*�%r 2557 ,#	!�����#� ��� m�!"#�����*�����ก (Duration) ���)��'���� m�!"#�#8�
!" 0.38 %r  )�"	��*� �5ก���#0�ก 6 ��*�%r 2557 A�"��#8�
!" 0.37 %r 
�6�
!"	!�����#� ��� m�!"#�����*�����ก (Duration) �������ก8� m�!"#�#8�
!" 2.36 %r ,#�,��0�ก 6 ��*�%r 2557 A�"��#8�
!" 2.94 %r �#���+�ก5��	 ���	
 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%������������ �����
��.���������!*#��0�,����#8�.���,��%��ก��� $��#���� %&�+%��	�����%�����-.�ก����ก3��(�)
�����.�� %&�+%��	 ก6a-���'�����$���%�� 
<+
# 

� 1�
���ก��������	
���������กก���-����1�-������	� 

�6�ก��	ก�����������	 �!"#����2�,/��.�ก��������$�������	���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%��������� ,#����#'��ก�0
!"
 ก!"#�����	!����
!".�ก��������0�,ก�����	 �!"#�)��-��������#'��ก�0��*�(�#.�����ก ก6a-$�����0��ก�,
!"ก����,,#�6�ก��	ก�����������	
 �!"#� ����#���ก��ก��,8$����	 �!"#� m)��,����8ก0�,��*� )1"�	!����
!".�ก��,8$�'��ก��	
!"	!���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%����������8�.�,������� 
B  /�� ก��ก����,���ก ก6a-ก����
�� �����0.�ก����,���.0��
�� $���8����  %&���� 

 )1"�.��ก�����������	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%��������� %&�+%�#���	!%����
'�(�) $��
��ก��������0�,ก�����	 �!"#�0�กก��
 %�!"#�$%���������
!" �	���	0��8ก���	�%��#�ก�-./� ���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%������������
�*����
��)#-$����!*���
��ก�� ������
ก���	
��ก�0��8ก%�� 	��,#$��0����� Value at Risk ��	�����'!ก��
!" �	���	ก����ก36�������	 �!"#�$����%�� (
 ��ก0�ก�!*���3�
#��+,�./�
ก�����ก�� Back Testing .�ก�����0������	�8ก�������$��0����� Value at Risk $��ก��%�� 	�����	 �!"#�(�#.��(�����กl�� (Stress 
Testing)  )1"�./�%��ก��ก����,���	 �!"#�.�ก�6!
!"���$%�0�ก$��0�����+,��8กก����,.���#8�.� ���ก��6-
!" �����#
!"��, 
�*��!*�����%�����-.�ก��

��'��ก��	��	����(�)�����������ก
��)#-0�����+,����ก��%�� 	�����	 �!"#�$��������0�,ก���#��� )!#�)� 

���	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%����������,�ก �!*#0��8ก�� �����-.��8%���ก��ก����,ก�� %�!"#�$%�������,�ก �!*#������
��)#-
$����!*������ก���	
��ก�
!"+	�)���	ก�� (Interest Rate Mismatch) $��2�ก��
�
!" ก�,ก����#+,�,�ก �!*#��
'����ก���	
��ก�(�#.������ก��6-
0��������� B 

4������	 �!"#�0�กก�� %�!"#�$%���������
!"	!���	A��A���  /�� ���������)��'- 0��8ก������0�,ก��,��#���	��	�,����� A�"�
���	 �!"#�,������)��'-0��8ก�� �����-,#)�0��6����	 �!"#�)1*�4�� )1"� ���.0�����������	 �!"#�+,��#���/�, 0� ��ก0�ก�!*�#��#������
���	 �!"#�
��,������������)��'-+,��8ก0�,
����*� )1"�.��ก�������	$�����������	 �!"#�+,��#���	!%����
'�(�)$�� �	���	ก�����	A��A���
������������)��'-��*� 
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3.4      	
�������)����7���,�ก�� 

,#�������0�ก���0��ก�,���	��� The Bank for International Settlements ,# Basel Committee on Banking Supervision $����	
$��%9�����$���'�����$���%�� 
<+
#  �1"�� ก�����������	 �!"#�,���%9�����ก�� ���	 �!"#�,���%9�����ก�� (Operational Risk) �	�#��� ���	
 �!"#�
!" ก�,��*�0�ก���	2�,)��,��1����	+	� )!#�)����ก�����ก��
����� �����ก� ������� ��1�%D00�#(�#��ก ,#��	������	 �!"#�,���
กj�	�#$��ก��
�0��� ��� %&�2�.�� ก�,���	 �!#��#
�*�
!" %&���� ���$��+	� %&���� ���  /�� /1"� �!#�$��ก���8� �!#�ก��
��'��ก�0 ก���	
��ก� 
������ก,!������	 �!"#�,���%9�����ก�� %&����	 �!"#����"�
!"��0	!2�ก��
����ก��,�� ���ก��'��ก�0���ก���	
��ก� 0��+,�.�����	������.�ก��
������0�,ก�����	 �!"#�$��)�d����'!ก�����������	 �!"#��#������ �1"�� )1"��,���	 �!"#�$�����	 �!#��#
!"��0 ก�,0�กก��%9�������� 

� 1�
���ก��������	
�������)����7���,�ก�� 

�6�ก��	ก�����������	 �!"#�����	0.
��ก�+=$�� /!#�ก��>%  %&�28����ก������$���#��#ก�����������	 �!"#� %�� 	��
$�������	���	 �!"#�,#��	���ก���	
��ก� ,#	!����#������������	 �!"#�,���%9�����ก��
������
!"��������$��2��ก,��.��
�ก����#���
%9�������	ก����#��# ก!"#�ก��ก�����������	 �!"#�,���%9�����ก��
!"ก����,+�� ��	���ก��,�� ���ก�� )1"�.��	�"�.0���	!ก��0�,�������
�����	(�#.��������$����'��ก�0�#���)� )!#� 	!����#���ก��ก��
������
!",8$�.������#'��ก�0%9�������	กj�� �!#�$��������������
��ก�� 
$��	!����#������0���(�#.�
������
!"���0���$��.�����	 /1"�	�"�������������	(�#.�$�����������	 �!"#�
�*��	,�#��� %&������
(�#.��ก��ก��ก��,#�6�ก��	ก�����0��� (Audit Committee) 

.�ก�����ก�����������	 �!"#�,���%9�����ก�����ก���	
��ก���*�  ��"	��*�$��ก���������d�'��	ก�����������	 �!"#�,���%9�����ก�� 
,#��������	�8����	 ���.0 ก!"#�ก��$��
��.�ก�����������	 �!"#�,���%9�����ก��$��ก����,.��
�ก����#���	!�������	.�ก�����2�,/��$��
������0�,ก�����	 �!"#�
!" ก!"#�ก��ก��%9�����ก���������#���(�#.�����	���2�,/������� �� ,#	!����#������������	 �!"#�,���
%9�����ก��
������
!"���������	 �!"#�.�(�)��	���
�*�ก���	
��ก� $���������� ��,��	$��ก��ก��,8$�
�ก����#���.��,�� ���ก����	$��

��ก�����������	 �!"#�
!"ก����, ,#ก���	
��ก�	!$2�
!"0�)�d��$��ก����,���/!*��,���	 �!"#� (Key Risk Indicator) .���������	.�
�ก,��� 
.���*����ก��,�� ���ก�� ก!"#�ก��ก��%�� 	�����	 �!"#���*� ����#������������	 �!"#�,���%9�����ก��0�	!ก��%�� 	�����	 �!"#�,���%9�����ก�� 
(Risk Profile) ���$��������#������	ก��ก������#���
!" ก!"#����� %&�%��0���	"�� �	� ,#0�	!ก���������	 �!"#�
!"������ %�� 	��%����
'�(�)
���ก�������	 $��ก����,$2�.�ก���,��1�%7��ก�����	 �!"#� )1"�.�����	 �!"#��#8�.���,��
!"#�	���+,���	���	 �	���	ก��'��ก�0 (Risk and 
Control Self- Assessment) 
�*��!* 2����ก��%�� 	�����	 �!"#�.�(�)��		!ก����#���.���6�ก��	ก�����������	 �!"#�$���6�ก��	ก��
���0������
���  

.��������ก��������0�,ก�����2�,)��,��1����	 �!#��#
!" ก�,0�กก��%9����������*� ก���	
��ก�0�,.��	!�������
!"./�.�ก�����
�ก
��#������2�,)��, )1"�.��	!ก�����ก��.�ก��$ก�+�%���%����#��� %&�����$��
��ก��6- �����	0�,
��4�����	8����2�,)��,$�����	 �!#��#

!"��	���./�.�ก���� �����- )1"����	�./�.�ก��)�0��6�$��
���,���	 �!"#� �,��,�������������	2�,)��,
!" ก�,��*���1� )1"�./�.�ก��$��
��,��	ก��ก��,8$� )1"�.�� ก�,ก��%���%���%����
'�(�)���ก��%9��������.��,!��*� 
�*��!* ���%(�)��	������2�,)��,
!" ก�,��*�.�ก���	
��ก� ��	���
��#ก�����2�,)��,
!"	!����������+,�	!ก����#���.���6�ก��	ก��
!" ก!"#��������
���$��)�0��6�ก����,$��
��.�ก��$ก�+���	���	
 �	���	$���$��ก�6! 

 �1"��0�ก$����	ก�� ก�,
�0�����	�����/��ก��	
����	)�� ���- (Cyber Crime)  )�"		�ก��*� ก���	
��ก�	!ก��<�ก3�$��
 ��!#	ก���������� �	� ก!"#�ก��(�#��ก��	0�กก�� ก�,
�0���.��8%$������ B $��(�#��ก��	�1"�
!"��0ก��.�� ก�,���	 �!#��#���ก��,�� ���'��ก�0
,������� B +	����0� %&�2�ก��
�
!" %&���� �����1�2�ก��
�
��,���/1"� �!#�������-ก���1�2�ก��
��1"� B 0��+,�0�,.��	!ก�����ก��.�ก��
������0�,ก�����	 �!"#�
!" ก�,0�กก��
�0��� ,#	!ก���������	 �!"#�,���
�0��� ���	 %&�+%+,�$��2�ก��
����ก�� ก�,
�0�����*� B .�ก���	
��
ก� ก��%�� 	�����		!%����
'�(�)�������ก�������	
!"���	�./�.�ก���,���	 �!"#�,���
�0���
!"��0 ก�,��*�  )1"�%�� 	�����	 �!"#�,���
�0���

!" ��1��#8�$��$2�.�ก��0�,ก�����	 �!"#�
!" ��1��#8���*� B .���#8�.���,��
!"#�	���+,� ��ก0�ก�!* ก���	
��ก�#��ก����,.��	!ก�����ก��.�ก�� n7�
��,��	��#ก��
!"	!���	2�,%ก��%�� (
���� B 
!" ก�,��*�.�$��������#'��ก�0  )1"����0������	 �	���	���ก��
����#ก�� .��������
��/��ก��	
����	)�� ���- (Cyber Crime) ก���	
��ก�	!ก��<�ก3����	 %&�+%+,�����8%$�������/��ก��	
���	�)�� ���- (Cyber 
Crime) 
!"��0	!2�ก��
����ก��,�� ���'��ก�0��1�2�ก��
����
��)#-���������-ก�  )1"�0�, ��!#	$��
��%7��ก����	���$2�ก��������ก�6! ก�,
2�ก��
�0�ก ���,��ก���� 

,#
!"ก���	
��ก� %&�ก���	'��ก�0
!"	!ก��.�����ก��
��ก�� ���ก���8ก��� ก��,�� ���'��ก�0�#������ �1"�� )1"�+	�.�� ก�,2�ก��
����ก��
.�����ก���8ก���0�� %&� �1"��
!"ก���	
��ก�.�����	������ %&��#���#�"� 
��ก�+,�)�d��$2�$�� ��!#	���	)���	.�ก��������ก��,�� ���'��ก�0�#���
��� �1"�� (Business Continuity Plan)  .�
�ก�������
!" ก!"#� �1"��ก��'��ก��	���ก��1�'��ก��	
!"	!���	������  )1"�	�.�� ก�,ก���#�,/���ก.�ก��
,�� ���'��ก�0  ก��ก����,ก�����ก��.�ก��������0�,ก�� )1"�.����	���ก8��1��������������.��)���	./����(�#.���#� ���
!"ก����,      
ก���	
��ก�	!ก��0�,.��	!ก��
,��� %&�%��0���	"�� �	� )1"�.������#���
!" ก!"#���������8�$�� ���.0 ก!"#�ก���
��
����
!" ���	���2�,/��$��ก��
,�� ���ก��.�ก�6!
!" ก�, ���m�ก m�� ��ก0�ก�!* ก���	
��ก�������ก���2�ก��
�
!"��0	!������	%��,(�#���)��ก��� �8ก��� �8���� ��1������
!"
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 ก!"#������1"� B 0��+,�	!ก��ก����,$2�����������ก��6-m�ก m�� (Emergency Plan) ��*� %&��������"����$2�ก��������ก��,�� ���'��ก�0��� �1"�� 
 )1"�ก����,	���ก��.�ก��������0�,ก��ก�6! ก�,(���ก��6-m�ก m��.��8%$������ B 
!" ก�,��*�0�ก ���ก��6-(�#��ก ,#	!�����%�����-���ก.�
ก����ก3����	%��,(�#$���,���	 �!"#�0�กก�����	�8� �!#., B 
!"��0 ก�,��*� ,#.�ก����� ���	$�� )�"	%����
'�(�)���ก��,�� ���ก��
��	$2�ก��,�� ���'��ก�0�#������ �1"����*� ก���	
��ก�+,�	!ก��ก����,$2�$��)�d��/���
��ก���1"����.�/���ก�� ก�,����ก��6-m�ก m���������
28�������ก��)��ก��� ��	���/���
��ก���1"����ก�������(�#��ก  )1"�.����	����1"����.�����
����������ก��6-$��$��
��ก��,�� ���ก�����
���-ก�+,��#���
��
���
! 

��ก0�ก�!* ก���	
��ก��#�#ก��,�� ���'��ก�0��ก+%.����# B ,��� 
�*�.�/���
��'��ก�0
!",�� ���ก���#8�$���$��'��ก�0.�	� A�"����2�.��
���	 �!"#�0�ก,���%9�����ก�� )�"	��*���	ก���#�#������'��ก�0 �#���+�ก5��	 ก���	
��ก�+,�ก����,���ก ก6a-ก��%�� 	�����	 �!"#��������'��ก�0
.�	���*� )1"����0���$��.��	�"�.0������	 �!"#�
!" ก�,0�ก2���(�6a-.�	�$��ก�� %�!"#�$%��
!"������ ������*�+,����ก��0�,ก��.���#8�.���,��
!"
#�	���+,� 

3.5      	
�������)���ก-�%�$0 

���	 �!"#�,���ก�#�
'- �1� ���	 �!"#���� ก�,0�กก��ก����,$2�ก�#�
'-$��ก��%9�������	$2�ก�#�
'-�#���+	� �	���	 ��1���0 %&�
���	+	���,������������ก�#�
'- �#��#  %7��	�# �����������-ก� ก��$������ $��
��)#�ก�������-ก� A�"�.�
��#
!"��,0����2�ก��
����
��#+,�$�� ���ก��
�����ก���	
��ก�  

3.5.1 	
���������ก��
#9��:ก�� 1-#ก��1�/����"�$%�ก�� 

$	�ก���	
��ก�0�	!ก��ก��0�#������$������#+,�+%.����# B '��ก�0
!"	!$����	,! '��ก�0����.���	!���	2��$%�+%ก��(���
 <�34ก�0 �������'��ก�0 /��A1*�	!���	2��2��ก��(��� <�34ก�0 $���(�)ก��$���������'��ก�0 ,# m)���#���#�"���,��ก�� 0��� �������ก��
���(� %&�%D00�#
!"���������ก�� ������� ���.����� /1"�$����6(�)������ /1"� ��ก(��� <�34ก�0 ก�,ก��/������ ��1��(�)ก��$������
!"���$��
��*�0����2�ก��
����%��	�6'��ก��	$����#+,����ก���	
��ก� �#���+�ก5��	 ก���	
��ก�	!����$���
��ก�����,�#8�.�(���
!",!$��	!��������	
+,� %�!#�.�ก��$������ 0��
��.��2�ก��
�
!"	!+	�	�ก��ก 

��ก0�ก�!* .�������� �����
��%�� (
������
�����ก���	
��ก���*� #��	!���	��	)��'-�#���	�กก��$����	
�� <�34ก�0
,#��	$��(���ก���#�#���������,
�� ��	������	 /1"�	�"������ก��
��.����, ��ก%D00�#
�� <�34ก�0,! 	!(������		�"����8� ����
���ก
��)#-���0�%��������*��#���	�ก $�����2�,!���ก��+����ก���	
��ก� .�
��ก���ก����ก	!%D00�#��
!"���$��$��+	���,��, ก�,��*�  /�� ก�� ก�,
�����	 ก��ก�����# ��1�(�#)�����
��'��	/��� ��	����#��#���(����4 
!"���2�ก��
�������	 /1"�	�"�
�� <�34ก�0.������ �������ก
��)#-
��0%��������+,��#���	�ก$�����2�
��.��ก��+����ก���	
��ก��,�� 
�*��!* 2�ก��
��!*�������	+%���'��ก�0��#����A1*���#���ก
��)#-$��'��ก�0
ก��0�,0������#���ก
��)#-
!"��*��#8�ก��(���������,���ก
��)#-,��# �#���+�ก5��	 ��#+,�0�ก'��ก�0��#����A1*���#���ก
��)#-��*��#8�ก��%��	�6
ก��A1*���#���ก
��)#-.����,���ก
��)#- .��6�
!"��,������������ก
��)#- ����0���2�ก��
�+	�	�ก��ก ก���	
��ก�	!ก��%7��ก�����	 �!"#�
,#./������������
��$��$%�2��.�'��ก�0���ก
��)#- A�"�/��#�,2�ก��
������#+,�0�ก���	 �!"#�0�ก ���ก��6-+	�$�����������,���ก
��)#- 

�������'��ก�0ก��0�,ก��ก��
��	!%D00�#���	 �!"#�
��'��ก�0
!"������ �1� ก��$������.�,������� $��	!���	 �!"#�0�ก(���
 <�34ก�0���#ก���'��ก�0�1"�  �1"��0�ก��#+,�0�ก'��ก�0	�0�ก���'��	 �!#	
!"�����60�ก	8����������
��)#-��
'� (NAV) 2�ก��+���1���,
�����
ก����
��,#ก��
��+	�+,����2�ก��
�,#���.��ก��ก���	
��ก� $����0���2�
�����	A�"�+	����$��	�ก��ก��ก���,���ก��
���,�� 

3.5.2  	
���������ก	
��������������ก���%� 

6 ���
!" 31 '�����	 2558 .�ก�������6���	 )!#�)���� ���ก��
����	 ก6a- Basel III '�����,���� ���ก��
�����
���
��)#- �!"#���	 ก6a-ก��,���� ���ก��
����	��'!  Internal Rating Based Approach (IRB) A�"������ ���ก��
��������
��)#- �!"#� (BIS Ratio) 
�#8�
!"���#�� 18.01 ,##�����8�ก�������� ���ก��
����*��"�����#�� 8.50 
!"ก����,,#'�����$���%�� 
<+
# .��6�
!" ���ก��
��/�*�
!" 1 $��/�*�
!" 
2 ������
��)#- �!"#����'������#8�
!"���#�� 13.98 $�����#�� 4.03 ��	���,�� ,#���������ก��,���� ���ก��
��/�*�
!" 1 ,��ก����#�����8�ก���
�������*��"�����#�� 6  .��6�
!" ��. 
��ก� 	! ���ก��
���(�)�������
'������!*���
�"�+% (NCR) �#8�
!"���#�� 84.03 A�"�#�����8�ก����������*��"��
!"
�����ก����6�ก��	ก��ก��ก�����ก
��)#- $�����,���ก
��)#-ก����,+��
!"���#�� 7.00 

��ก0�กก��,���� ���ก��
����	 ก6a-���'%
. ก���	
��ก�+,�,�� ���ก����,���	 �!"#�$��,���� ���ก��
��(�#.� (ICAAP) 
A�"�+,�%�� 	�� ���ก��
�����	 �!"#���*�0�ก$��0�����(�#.� ,#%�� 	�����ก���	
��ก����	! ���ก��
�� )1"����������	 �!"#�+�� %&�0����� 
9,503.19 ������
 A�"���, %&����#�� 31.0 ��� ���ก��
����	
!" 30,661.07 ������
 ,##��	! ���ก��
������ ก������������������	 �!"#�$��
�#�#'��ก�0.�������!ก %&�0����� 21,157.88 ������
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3.5.3 	
���������ก;-ก��) �����������������/�� 

 �1"��0�ก���3�
	!�����%�����-.�ก��0�,��*� )1"�+%��
��.����3�
�1"�$��+	�	!ก��,�� ���'��ก�0�1"�., 2�ก��,�� ���������
���3�
0� ก�,��*�0�ก2�ก��,�� ������������3�

!"���3�
+%��
�� ,����*����	 �!"#�
!"0� ก�,��*�ก�����3�
 0�� %&����	 �!"#�0�กก��%��ก��
'��ก�0������3�
#��# ���	 �!"#�0�กก��%��ก��'��ก�0������3�
#��# �	�#���	��� ���	 �!"#�.�ก��%��ก��'��ก�0���'�����
��ก� 
!"
 %&����3�
$ก����ก���	
��ก�$��ก��%��ก��'��ก�0������3�
#��#�1"� 
�*��!* ���3�
+,� ����1�����
�*��	,.����3�
#��#0����� 8 ���3�
 ��	
�*�
'�����
��ก� ,#��#+,�����.���������3�
0�	�0�ก ���%D�2����0�ก���3�
#��# ,����*� ��ก���3�
#��#	!2�ก��,�� ������
!"+	�,! ��0
���2�ก��
����2�ก��,�� ������,#��	������3�
+,�
��.�����3�
+	���	���0��# ���%D�2� .������
!" �	���	.��$ก�28��1�����+,� 

���3�
0�����8�����$���ก��+�0�ก���3�
#��#
�*��	,A�"���	�������$���ก��+�0�ก'�����
��ก�,��# 
�*��!*  .���,%r 2558                                            
'�����
��ก�$�����3�
#��#�1"�	!ก��+���
'� 3,752.34 ������
 ,#0�����,��ก����+,���	����$���ก��+�0�ก���3�
#��#�1"���ก0�ก'�����

��ก�0����� 838.03 ������
 $	�������3�
#��#0�	!2�ก��,�� ���'��ก�0
!",! $����	��������ก��+�.��ก�����3�
 $�����3�
+,�������ก���
���	���������ก�� �1�ก���3�

!"0���
��.������ ,����*�
!"%��/�	�6�ก��	ก�����3�
 0��+,�ก����,�#��#ก����
��������3�
 ,#0�
��
��.�'��ก�0
!"/��# ���	<�ก#(�).�ก��$������.��ก��ก���	
��ก� �!ก
�*�)�0��6�0�ก$����	���'��ก�0 ������ก��	 ก��$������$��
<�ก#(�).�ก��
��ก��+���#�#�� $�� ���ก�������	���	 �!"#�$����	�,����� 

��#+,���
'�0�ก���3�
#��#�1"���ก0�ก���'�����
��ก���, %&����#�� 19.8 �����#+,���
'����ก���	
��ก� ,����*�2�ก��
,�� ������������3�
#��#0��	!���	�������#���	�ก���2�ก��+���	 ��#+,����ก0�ก���3�
#��#�1"�%��ก��,��#��#+,������#����A1*���#
���ก
��)#- ��#+,����'��	 �!#	$�����ก��0�ก'��ก�0��6�/'�ก�0 $����#+,����'��	 �!#	$�����ก��0�ก'��ก�00�,ก��ก��
�� A�"���#+,����
��#����A1*���#���ก
��)#- $����#+,����'��	 �!#	$�����ก��0�ก'��ก�0��6�/'�ก�0	�0�กก��,�� �����������. 
��ก� .��6�
!"��#+,�
���'��	 �!#	$�����ก��0�ก'��ก�00�,ก��ก��
��	�0�กก��,�� �����������0.
��ก� 

'��ก�0������3�
#��#��*�ก��(���ก�0ก��	.����, ���$��(��� <�34ก�0,#��	 %&����ก �#���+�ก5��	 ���	 �!"#�0�ก
'��ก�0���ก
��)#-$��'��ก�00�,ก��ก��
��������3�
#��# 0����2�������	��	���.�ก��
��ก��+�.�$����%r $��0�+	����2�ก��
��#���
���$����� ���ก��
��  �1"��0�ก %&�'��ก�0
!" ���ก��.�����ก��	�กก���ก��.����� /1"���1�ก����
�� 

����ก�������	(�#.�$��ก�����������	 �!"#�������3�
#��#	!ก����	<8�#-�#8�
!"���3�
 ,#���3�
0�ก����,�#��#
!"
 %&�	���4�� ,!#�ก��.�����3�
.� ��1����+%%9�����./� ��ก0�ก�!* ���3�
#�����28�$
� ��� %&�ก��	ก��.����3�
#��#.�0�����	�กก���ก�"����"�
���ก��	ก��
�*��	, $��	!�������	.�ก��ก����,�#��#
!"������.�ก��,�� ���'��ก�0 ,#$2�ก��,�� ���'��ก�0.�$����%r������3�
#��#.�
ก���	0�����+,�������	���0�ก���3�
 

� 1�
���ก��������	
�������)���ก-�%�$0 

�6�ก��	ก��������$��28���������,���8� %&�28�,8$����	 �!"#�,���ก�#�
'-���ก���	
��ก�,#��� ,#��<�#$��%9�����.�ก��
0�,ก�� /��ก�#�
'-
!",!
!"��	�������������ก�� %�!"#�$%������(�)$�,���	 /��'��ก�0 ��	��� ���ก��6-(�#��ก
!"+	�+,���,ก��6-�#���
	!%����
'�(�) A�"�����#
�<�-$��)��'ก�0 (Vision and Mission Statement) ���ก���	
��ก�+,���
���.�� �5����
�<
��ก��,�� ���'��ก�0���
ก���	
��ก���	
�*�$��
��.�ก��ก����,ก�#�
'-$���#��#���ก���	
��ก� 
�*��!* ก�����ก������ B +,��8ก�������*� )1"������#.��ก��ก����,
ก�#�
'- ก�����$2�'��ก�0 ก��0�,ก��
��)#�ก������ ก����,2�ก��,�� ������ ��	+%���������������������ก %&�+%�#���	!%����
'�2� 
.��������ก�����ก�����0��� ���	 �!"#�,���ก�#�
'-0��8ก���0���.���,������6�ก��	ก��������3�
 

$��%9�����������-ก�$��$��%9�����
��'��ก�0+,�)�0��6����ก��������กก��$��$��
��.�ก��ก��ก��,8$�ก�0ก��
!",!	�%���./�
 )1"���ก3���
'�$��2�%��#/�-���28�	!����+,����� �!# (Stakeholders) ,#��������ก��ก��ก��,8$�ก�0ก��
!",!%��ก��,��#�#��#ก��
ก��ก��,8$�ก�0ก��$�����������	(�#.�
!"	!%����
'�(�) A�"�0��8ก%�� 	��$��
�
�� %&�%��0�� 

.�ก��������$�������	���	 �!"#�,���ก�#�
'- ก���	
��ก�0�,.��	!ก��0�,
��$2�ก�#�
'- )1"�ก����,
�<
��ก��,�� ���'��ก�0 
�������/��� ��� 3 %r������������8�+%ก��ก��
��$2���%��	�6 ,#0�
��ก��
�
��$2��#������ �1"��
�ก%r $����,��	2� )1"� 
!#�ก��
$2����
!"���+�� %&���# ,1�� 
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4. �����	
���������ก�����ก�����ก�� 

4.1 
�������	�������ก�������ก�����ก�����ก�� 

�� �� ��!��"�����ก�#	 

ก���	
��ก�	�
����� ����� ������ก��� � ���
�� 31 ������	 2557-2558 ��$��% �&'��(�
���'��(�
&��&)�*�)+��,�$ก��	��
��-���.	�	�/���
01ก2��3�4  
                                       (�����: ��	�
	�) 

���ก�� ��ก$#�ก��%
����& '���()ก��� 
%)�!*� 

2557 2558 
�� ��     
  ����
�� )+��,�$ .	�	� 17.51 17.51 
��!��"����!���� 
/���ก0��     
  ����
��)��	 )+��,�$ .	�	� 838.10 1,030.17 
  ����
��;�����3<	� )+��,�$ .	�	� 2,125.00 2,103.90 
1!�2��03ก"3*0 3� 3�40 !�%���13��	 "�����ก�#	     
  ����
�� )+��,�$ .	�	� 1,019.47 1,075.10 
��������     
  ����
�� )+��,�$ .	�	� 150.64 169.51 

��% 4,150.72 4,396.19 
  <�ก ���)�?��	�������	 (1,666.96) (1,762.85) 
�� �� ��!��"�����ก�#	 
���� 2,483.76 2,633.34 

 

สัญญาเช่าระยะยาว 

 

1. สัญญาเช่า 

           '��(�
&��&.��),��
@���AA�)B���@�)���$��
��)ก��&�,��$ก�'ก��)B��������@���ก$�������,� CD�$��AA�	���&����	�� 1-10 �E � 
���
�� 31 ������	 2557 ��� 2558 '��(�
&��&	�+@����)$��,�%�;�@�
��;��$+��&3�����;
�%$��%�/�&3;���AA�)B���@�)���$��
��'�ก)��ก.	�.�� �&	�
��&��)��&���$��% 

                          (�����: ��	�
	�) 

���ก�� �*���/���'���� 
# ����� 31 �����!% 

2557 2558 

������@���ก$�������,� 
.	�)ก�� 1 �E 146 126 

	�กก��� 1 FD$ 5 �E 183 118 
	�กก��� 5 �E 60 50 

��% 389 294 

2. สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

ก���	
��ก�	�ก��)B��<��$B����<���$ก��3������
��ก�
��)���� )2?��3B�)�*��@���ก$�� �&	�ก��������)B����<���$ก��3���;��;���
���	���&�)���ก��)B�������� 1-3 �E �&	���&��)��&���$;��.���% 
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���ก�� ()�1�*� ()����1�*� �24���1�*� 
(3���01%3�) 

<��$B���@���ก$�������
��ก�
��)����  '��(�
<��ก
��2&� 
��ก� +@�ก�� '��(�
 
��ก�.G���)B�&�ก��H� +@�ก�� (	<�B�)  3,405.39 

<��$B���@���ก$�������
��ก�
��)����  '��(�
 
��ก� ���G���)	B��� 
)
���&� +@�ก�� 

'��(�
 
��ก�.G���)B�&�ก��H� +@�ก�� (	<�B�)  2,857.67 

<��$B���@���ก$�������
��ก�
��)����  ������ 
��ก� +@�ก�� (	<�B�) '��(�
 
��ก�.G���)B�&�ก��H� +@�ก�� (	<�B�) 1,286.47 

<��$B���@���ก$�������
��ก�
��)����  I1�&�ก��)��&��1� 
��ก� +@�ก�� '��(�
 
��ก�.G���)B�&�ก��H� +@�ก�� (	<�B�) 590.00 

<��$B���@���ก$�������
��ก�
��)����  '��(�
<��ก
��2&�
����Dก(�ก��
�$
�� ��&C� 
��ก� +@�ก�� 

'��(�
 
��ก�.G���)B�&�ก��H� +@�ก�� (	<�B�) 375.00 

4.2 เงนิให้สินเชื�อ 

�<����ก���� ��4�
�������	 

���
��2&�+��B�%�,�$ก���	
��ก����ก�'���&)$��3<����)B?������1ก<��% )$���$
�� ���
��2&������ก��,�& �&ก���	
��ก�	��&'�&+��
B�%����
��2&�;�	)ก�J�,�$�������<�$���)
I.
& ����@���ก$�����ก��	ก��ก@�ก�'<��ก
��2&����;���<��ก
��2&� CD�$����ก��+��B�%����
��2&�
,�$'��(�
&��&
�����ก�'���ก�+������ � ���
�� 31 ������	 2558 .����$��%  

                3���0"
 0
�������	�� ��4�3�%���ก�=>�0���!��"�*0���1�=?�� 
   (<���&: ����'�
) 

 �)ก��4 
10�����
��1�2��       
"���)ก��4 10���0��� 

10���0����� 
�)ก��4�����<��%� 

�����	
����
ก��>�� ��% ������ 

+��B�%��ก;� 238,906 - - - 238,906 91.1 
+��B�%�ก����FD$)�*�2�)I( 16,254 - - - 16,254 6.2 
+��B�%�;�@�ก���	�;�K�� 2,713 - - - 2,713 1.0 
+��B�%��$��& 1,938 - - - 1,938 0.7 
+��B�%��$��&+��1A 2,255 49 14 1 2,319 0.9 

��% 262,066 49 14 1 262,130 100.0 

�<����ก��3�40
/���0!*�1(2����4
0
����
)@ 

3�,�%�;�@�ก���	
��ก��L�'�;�;�	,��ก@�<��,�$�������<�$���)
I.
& ����@���ก$�����ก��	ก��ก@�ก�'<��ก
��2&����;���<��ก
��2&�
3�ก��+��B�%����;�%$�@���$���)0?��<��%�$��&+��1A  

�������<�$���)
I.
&.��ก@�<����;��ก��;�%$���)0?��<��%�$��&+��1A;�	����'B�%�,�$)$��3<����)B?��.����$;��.���% 
1. ���
��2&�+��B�%��1A 3<�;����ก+�ก'�AB� 
2. ���
��2&�+��B�%��$��&+��1A 3<�ก��)$���@���$3���;�����&�� 100 
3. ���
��2&�+��B�%��$��& 3<�ก��)$���@���$3���;��.	�;�@�ก������&�� 100 
4. ���
��2&�+��B�%�;�@�ก���	�;�K�� 3<�ก��)$���@���$3���;��.	�;�@�ก������&�� 100 
5. ���
��2&�+��B�%�ก����FD$)�*�2�)I( 3<�ก��)$���@���$3���;��.	�;�@�ก������&�� 2 
6. ���
��2&�+��B�%��ก;� 3<�ก��)$���@���$3���;��.	�;�@�ก������&�� 1 


�%$��% �������<�$���)
I.
&&�$.��ก@�<������ก��;�%$���)0?��<��%�$��&+��1A CD�$	�<��ก)ก�J�3�ก��;�%$���)0?��<��%�$��&+��1A �@�<��'
���
��2&�+��B�%�;�@�ก���	�;�K�� ���
��2&�+��B�%��$��& ��� ���
��2&�+��B�%��$��&+��1A �&3<�ก��)$���@���$3���;�����&�� 100 ,�$����;��$
��<���$	1�<��%ก�'	1�����M++�'��,�$ก����)$����
��������+�.����'+�ก�1ก<��% <�?� 	1�����M++�'��,�$ก����)$����
��������+�.����'+�ก<��ก���ก�� 
��	FD$ก��ก���@���$)�*�ก���	�1ก<��% (Collective Approach) �
�ก��ก���@���$��&'�AB�.���@�<��'ก���	�1ก<��%
��	����	)���&$����)����;
��)<	?��ก��  
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�M++�'��ก���	
��ก�	��&'�&3�ก��ก��)$���@���$)�*�ก���	�1ก<��% (Collective Approach) �@�<��'ก���	�1ก<��%
��	����	)���&$����)����;
��
)<	?��ก�� ���	�,��	1����	)��&<�&3����;�&��$)2�&$2� �&ก���	
��ก�.��ก@�<������'ก��ก���@���$�&��$��	������$ +�กก�����)	�����	
)��&<�&
��)ก��,D%�3����; 

 

�<����ก��3�40
/���0!*�1(2����4ก�� ���!*�>�0�����	
�� 

ก��;�%$�@���$���)0?��ก�������,�$
��2&����+�2�+����+�ก,��'�$B�%ก�����&���;�		�;�K��'�AB����ก�����	��	1����
��
������+�.����'�?�3�����;   

�<����ก������)�"����0������)����? �  

ก���	
��ก�	��&'�&ก����'�1���&.����ก)'�%&
��),�	$��ก���)ก�J�,�$�������<�$���)
I.
& �&ก���	
��ก���'�1���&.����ก)'�%&;�	)ก�J�
�$���$ �&+�<&����'�1���&.����ก)'�%&+�ก���)B?�����ก�+
�����$B@���)�*�)�����	ก��)ก��ก��� 1 )�?�� ���<&����'�1���&.����ก)'�%&+�ก���)B?����&&��&

�����$B@���)�*�)�����	ก��)ก��ก��� 3 )�?�� .	�����1ก<��%��&��%�+�	�<��ก���ก��<�?�.	� ���+�&ก)��ก��&ก����ก)'�%&���$��'
��.��'��
Dก'�AB�)�*�
��&.��������ก+�ก'�AB�
�%$<	��@�<��'�1ก<��%
��<&����'�1���&.�� 

ก���	
��ก�+�'��
Dก��&.����ก)'�%&
��.����'B@���3�/�&<��$,�$�1ก<��%
��<&����'�1���&.�� ;�	)ก�J�)$�������+���'�1���ก)'�%&)�*���&.��
;�	)ก�J��$���$��ก )	?��.����'B@���<��%
�����$)ก��ก@�<����'F������� 

ก���ก����'�1���&.��+�กก�����'��$����$<��%,�$���)B?�����ก�+ ก���	
��ก�	��&'�&��'�1���ก)'�%&)�*���&.��;�	)ก�J�)$����  ���+���'�1�
��&.��;�	)ก�J��$���$��ก���%$;��)	?��.����'2�+�������	�;�+�ก���ก��	ก��2�+�������)B?��
��	��MA<�������� �1ก<��%ก��'	�	����	��	��F3�
ก��B@���<��%.��;�	��AA� 

 

4.3 10���0��� 

��&��)��&�,�$	1����)$���$
�����$3�<	�&)<;����ก�'$'ก��)$�� ,�� 3.4 )$���$
��  

�<����1ก���ก��ก���0��������ก�����	 

,��	1�)ก��&�ก�'�&'�&ก���$
��3�<��ก
��2&�.�����$.��3�����
�� 1 <��,��
�� 2 ก�����ก�'���ก�+,�$�;�����&���ก�+ <��,��&��& 2.3  

ก��������!��%1
��0��กก���0��� 

ก���	
��ก�+�ก��+�&���	)���&$+�กก���$
��.	�3<�ก��+�ก;��3�<��ก
��2&�<�D�$)ก���	��� �&+�)���
�����	)<	���	,�$
�ก��,�$ก���$
��3�,����%���� )�?%��@���&3�����0�;�'�
�������	)���&$�&��$.� ��ก+�ก��%'��(�
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 30 คดี โดยทั้งหมดเป็นคดีแพ่งที่เกิด

จากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารทิสโก้) และธุรกิจจัดการกองทุน (บลจ.ทิสโก้) มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 368.29 ล้านบาท ซึ่งน้อย
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น  มีรายละเอียดคดีดังต่อไปนี้  

(1) คดีที่ฟ้องธนาคารทิสโก้ 27 คดี (ทุนทรัพย์รวม 362.56 ล้านบาท) โดย 14 คดี ทุนทรัพย์รวม 239.08 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอน
การด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา และ 2 คดี (ไม่มีทุนทรัพย์) อยู่ระหว่างการบังคับคดีโดยธนาคารทิสโก้   และอีก 11 คดี มูลคดีรวมกัน 
123.48 ล้านบาท ที่ธนาคารทิสโกไ้ด้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ (ในจ านวนนี้มี 1 คดีที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจบริหารการจัดเก็บหนี้ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด ทุนทรัพย์รวมกัน  40.24 ล้านบาท  ซึ่งธนาคารทิสโก้มี
ข้อตกลงในการได้รับชดเชยความเสียหายที่ธนาคารทิสโกไ้ด้รับ (ถ้ามี) จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด)  

(2) คดีที่ฟ้องบลจ.ทิสโก้ 3 คดี (ทุนทรัพย์รวม 5.73 ล้านบาท) โดย 2 คดี ทุนทรัพย์รวม 4.25 ล้านบาท บลจ.ทิสโก้ได้รับการยกฟ้องโดย
ศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์อุทธรณ์หรือฎีกาต่อ และ 1 คดีทุนทรัพย์ 1.48 ล้านบาทอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้
รับค าพิพากษา 
 

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.37.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้คาดว่า บริษัทหรือ
บริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัทหรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน (Holding Company) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000223 

ทุนจดทะเบียน : 8,007,032,950 บาท  

ทุนเรียกช าระแล้ว : 8,006,554,830 บาท  

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,636,925 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

และหุ้นบุริมสิทธิ 18,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

Home Page : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : (66) 2633 6888 

โทรสาร : (66) 2633 6880 

  บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ ากัด 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี 

 

: นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   
193/136-137  อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว  

/1 จ านวนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
/2 บริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ 

 /3 หยุดด าเนินกิจการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการช าระบัญชี 

บริษัท/สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ี

ออกจ าหน่ายแล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 

จ านวนหุ้น              
ที่ถือ/1 

สัดส่วน   
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)/2  
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ            
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6000 โทรสาร 0 2633 6800 

ธนาคารพาณิชย ์ สามัญ 921,567,588 921,451,833 99.99 

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

บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ                    
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2319 1717 โทรสาร 0 2308 7405 

เช่าซื้อและลีสซิ่ง สามัญ 994,500 994,496 100.0 

บุริมสิทธิ 5,500 5,500 

รวม 1,000,000 999,996 

บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด 
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ชั้น 4  ถนนสาทรเหนือ               
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6999 โทรสาร 0 2633 6660 

หลักทรัพย ์ สามัญ 100,000,000 99,999,998 100.0 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 
48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9  ถนนสาทรเหนือ            
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4 โทรสาร 0 2633 7300 

ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจการจัดการ

ลงทุน 

สามัญ 1,000,000 999,994 100.0 

บริษัท ทิสโก้ อินฟอรเ์มชั่นเทคโนโลยี จ ากดั 
48/12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ               
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 4299 โทรสาร 0 2633 7600 

บริการงานสนับสนุน              
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามัญ 200,000 199,994 100.0 

บริษัท ทิสโก้ โตเกยีว ลีสซ่ิง จ ากัด 
48/30 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ               
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2638 0900 โทรสาร 0 2638 0913 

เช่าซื้อและลีสซิ่ง สามัญ 60,000    29,400 49.0 

บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จ ากัด 
48/12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 6 โซน เอ  
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7799 โทรสาร 0 2633 7980 

เช่าซื้อและลีสซิ่ง สามัญ 1,000,000 999,965 100.0 

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 
48/20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12 โซนเอ  
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7154 โทรสาร 0 2633 7155 

บริการงานสนับสนุน               สามัญ 50,000 49,997 100.0 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 
48/26 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 15 โซนเอ  
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7129 โทรสาร 0 2633 7150 

บริการงานสนับสนุน               สามัญ 10,000 9,997 100.0 

บริษัท ไพรมัส ลีสซ่ิง จ ากัด/3 
48/50 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 22 โซนเอ 
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7766 โทรสาร 0 2633 7600 

ลีสซิ่ง สามัญ 30,000 29,998 99.99 
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นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป  

 

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น  

/4 จ านวนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

 

บริษัท/สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ี

ออกจ าหน่ายแล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 

จ านวนหุ้น              
ที่ถือ/4 

สัดส่วน   
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
138 ชั้นท่ี 8 อาคารบุญมิตร ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2236 6628-9  โทรสาร 0 22366800-1 

กลุ่มการบริการ สามัญ 5,000 500 10.0 

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
33/29-31 ชั้น 8 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ 
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 02 625 0000 โทรสาร 0 2632 7350 

กลุ่มการบริการ สามัญ 30,000 

 

3,000 

 

 

10.0 

บริษัท สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 20 
1168/53-54 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ 
สาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02 285 6318-24 โทรสาร 0 2285 6325 

กลุ่มการพาณิชย์
น าเข้าและส่งออก 

สามัญ 30,000 

 

3,000 

 

 

10.0 

บริษัท พ ีดี ที แอล เทรดด้ิง จ ากัด 
518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2680 5800 โทรสาร 0 2254 8338 

กลุ่มการพาณิชย์
น าเข้าและส่งออก 

สามัญ 10,000 1,000 10.0 

บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 25 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2632 8060 โทรสาร 0 2236 7367 

กลุ่มการพาณิชย์
น าเข้าและส่งออก 

สามัญ 300,000 

 

 

30,000 10.0 

บริษัท ย ูเอ็ม ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 
65/233  อาคารช านาญเพญ็ชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ 
ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10320 
โทรศัพท์ 0 2246 7634-6 โทรสาร  0 2247 7607 

กลุ่มอสังหาริมทรพัย ์ สามัญ 1,500,000 

 

150,000 

 

10.0 

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

กลุ่มอุตสาหกรรม สามัญ 11,000,000 

 

1,1000,000 

 

10.0 
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 ส่วนที่ 2 
 

7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ี 
ทุนจดทะเบียน : 8,007,032,950 บาท  
ทุนช าระแล้ว : 8,006,554,830 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,636,925 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 18,558 หุ้น  
  โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 หุ้นบุริมสิทธิ 

ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบก าหนดเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ท าให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมาหุ้น
บุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ   

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกตราสาร

แสดงสิทธิ  ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ านวน 
76,189,127 หุ้น และ 7,399 หุ้นตามล าดับ รวม 76,196,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของทุนที่เรียกช าระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR 
ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่น าไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ยกเว้น กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการน าหุ้นของบริษัทไปออก 
NVDR เป็นจ านวนมาก จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลงส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ จ านวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) อาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท นักลงทุนที่ประสงค์จะ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

 (1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 
มีดังต่อไปนี้   

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

1 CHASE NOMINEES LIMITED 109,611,259              -                         109,611,259              13.69

2 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,070,320                -                         80,070,320                10.00

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 76,189,127                7,399                      76,196,526                9.52

4 กองทุนเปดิ กรุงศรีหุ้นระยะยาวปนัผล 40,501,900                -                         40,501,900                5.06

5 SATHINEE CO.,LTD. 39,482,767                -                         39,482,767                4.93

6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 29,145,690                -                         29,145,690                3.64

7 ส านักงานประกนัสงัคม (2 กรณี) 27,241,730                -                         27,241,730                3.40

8 กองทุนเปดิ กรุงศรีหุ้นปนัผล 21,158,850                -                         21,158,850                2.64

9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 13,262,881                -                         13,262,881                1.66

10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,928,683                -                         12,928,683                1.61

449,593,207 7,399 449,600,606 56.15

351,043,718 11,159 351,054,877 43.85

800,636,925 18,558 800,655,483 100.00

 ผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยอ่ืน

รวม

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น

จ านวนหุ้น

 รวมการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
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บริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน CDIB & Partners Investment Holding 
Pte Ltd. ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไต้หวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities) 

(2)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก 

 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้  

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

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

2 นายกติติชัย ไกรกอ่กจิ 30,247                   -                         30,247           0.00

3 นางพรสขุ พรประภา 8,100                     -                         8,100             0.00

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

5 นางระจิต โกวรรธนะกลุ 6,000                     -                         6,000             0.00

6 นายสชุาติ ตั้งควิวิช 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 นายทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ 3,000                     -                         3,000             0.00

10 นายประพัฒน์ ศรีนุวัตติวงศ์ 3,000                     -                         3,000             0.00

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

45,984 104 46,088 0.01

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

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น

จ านวนหุ้น

 รวมการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 ผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยอ่ืน

รวม  

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน          
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่ง
เป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
หรือการบริหารงานของบริษัท โดยท่ีข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

ไม่มี 
 
7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

 7.3.1 หุ้นกู ้

 บริษัท 
 บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้คงเหลือ ดังนี้  

1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไปและผูล้งทุนสถาบัน 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
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จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 10 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 10 นับจากวันออก 

หุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ หากวัน

ครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอน1 
 

 

:   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้หากได้รับอนุญาตเป็น         
ลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแลว้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ของหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินนี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่
ก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน โดย
จะอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือ ณ วันช าระดอกเบี้ยใดๆ 

หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ 
i.  หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทนุในจ านวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรือ     
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้น ไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ 

(ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ : BBB+ จากบริษัท ทรสิเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้2 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไปและผูล้งทุนสถาบัน 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,243,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,243,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 10 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 19 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

                                                           
1 แจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิต่อผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 
2 การเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จาก ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2559 
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ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวัน
ท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้  เม่ือได้เสนอแผนการ 
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนหุ้นกู้ดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้น
กู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือ ณ วันช าระดอกเบี้ยใดๆ 

หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ 
i.  หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทนุในจ านวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรือ     
ii.  ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของ

ผู้ออกหุ้นกู้เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ : A- จากบริษัท ทรสิเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้3 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)   

3.  ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เม่ือผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลด
มูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว) 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,600,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2557 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2567 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

                                                           
3 การเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จาก ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2559 
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สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสาร
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้
ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่
ก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่
ถอนภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบี้ยใดๆ 

หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงนิทุนในจ านวนที่เท่ากนัหรือดีกว่าแทนตราสาร 
หรือ     

ii.  ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามตราสารนี้ไม่สามารถหักเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้ออกตราสารเพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ 

    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 27 เมษายน 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

4.  ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เม่ือผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลด
มูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว) 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 800,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 800,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสาร
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้
ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่
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ก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่
ถอนภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบี้ยใดๆ 

หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงนิทุนในจ านวนที่เท่ากนัหรือดีกว่าแทนตราสาร 
หรือ     

ii.  ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามตราสารนี้ไม่สามารถหักเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้ออกตราสารเพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ 

    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 27 เมษายน 2558  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : - 
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

5.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือ
บางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 5 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบี้ยใดๆ 

หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 27 เมษายน 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

6.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือ
บางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบี้ยใดๆ 

หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่เคย

นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 27 เมษายน 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

7.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
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อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 22 มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับ

วันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป  
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

8.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 600,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 600,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 20 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรง

กับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

9.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 6,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 6,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู้ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 20 มกราคม พ.ศ. 2560 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.875 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 20 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรง

กับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

10.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,900,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,900,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 20 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรง

กับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

11.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรง

กับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

12.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
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จ านวนที่เสนอขาย : 2,780,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,780,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู้ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 4 มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับ

วันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็นนาย 

    ทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีหุ้นกู้(ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจ าหน่ายแล้ว (ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสั้น) รวมจ านวน 27,923 ล้านบาท  

13.   โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558  

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 39,659,000 หน่วย  
อายุหุ้นกู้ : ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้    

    แต่ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วันออกหุ้นกู้ : วันตามที่ระบุไวใ้นข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุน้ 

    กู้และจะอยู่ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้  

    แต่ไม่เกิน 270 นับจากวันออกหุ้นกู้ 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในขอ้ก าหนดสิทธิ

เพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกตา่งกันได ้

วันช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : A  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 27 เมษายน 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ระยะสั้นคงเหลือรวมจ านวน 39,659 ล้านบาท  
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บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสีซิ่ง จ ากัด มีหุ้นกู้คงเหลือ ดังนี้ 

1.   หุ้นกู้มีผู้ค้ าประกันของบรษิัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 650,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 650,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 4 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 17 กันยายน พ.ศ. 2556 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 17 กันยายน พ.ศ. 2560 
ผู้ค้ าประกนัหุ้นกู ้ : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งเป็นนิติ

บุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น  
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   :  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.37 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : : ทุกวันที่ 17 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรง

 กับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ย เป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ : AA+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   

2.   หุ้นกู้มีผู้ค้ าประกันของ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ผู้ค้ าประกนัหุ้นกู ้ : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งเป็นนิติ

บุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น   
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   :  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.94 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : : ทุกวันที่ 25 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรง

 กับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ย เป็นวันท าการถัดไป  
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ : AA+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด มีหุ้นกู้(ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจ าหน่ายแล้วรวมจ านวน 1,650 ล้านบาท  
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7.3.2 ตั๋วแลกเงิน  

บริษัท 

บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลักษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 
แบบที่ 1 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือไม่ได้ ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้าตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด 
แบบที่ 2 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือไม่ได้ ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ใช้ราคาตามหน้าตั๋ว
แลกเงินระยะสั้น จ่ายดอกเบี้ยเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 
แบบที่ 3 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย (without 
recourse) ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นหักอัตรา
ส่วนลดตามภาวะตลาด 
แบบที่ 4 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย (without 
recourse) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น จ่ายดอกเบี้ย
เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 

อายุตั๋วแลกเงิน : ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

จ านวนที่เสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 10,000 หน่วย (หนึ่งหม่ืนหน่วย) 

มูลค่าที่ตราไว ้ : ไม่ต่ ากว่า 1,000,000 บาทต่อฉบับ (หนึ่งล้านบาท) 

วันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น : วันที่ระบุบนตั๋วแลกเงินระยะสั้น จะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่                   
31 มีนาคม 2559 

ราคาขายของตั๋วแลกเงินระยะสั้น : ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นหักอัตราส่วนลดตามภาวะ 
ตลาด 

ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4: ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นจ่ายดอกเบี้ยเม่ือครบ
ก าหนดไถ่ถอน 

อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตัว๋แลกเงิน : ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3: ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะ
สั้นหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด 
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4: มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะ
ตลาด 

วันช าระดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน : ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ไม่มีการช าระดอกเบี้ย 
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4 : ช าระดอกเบี้ยเม่ือครบก าหนดตามหน้าตั๋วแลกเงิน 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัท 

: อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เม่ือ              
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจ านวน 6,936.12 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 – 2.50 และมีอายุคงเหลือเฉลี่ย 75 วัน  
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บริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงเหลือมูลค่า 36.12 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 
และเป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า 1,820.00 ล้านบาท เป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด โดยมี
อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 1.82  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จ ากัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า 879.20 ล้านบาท เป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 1.82   

 
7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 
 บริษัท 

การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระส าคัญคือ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินก าไรจะ
กระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัง คับของบริษัท 
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักส ารองตาม
กฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย
การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 

บริษัทย่อย 

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญ่ก าหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจา รณา
อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัทตามผลการด าเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจ าเป็น
ในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เม่ือเห็นว่าบริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทในกลุ่มทั้งหมดให้ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและด าเนินกิจการ   เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นก าหนด ซ่ึงครอบคลุมโครงสร้างการก ากับดูแล แนวปฏิบัติในการก ากับ
ดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด ส าหรับบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะด าเนินงานเสมือนหน่วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic 
Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ และงานด้านปฏิบัติการและควบคุมสินเช่ือ  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับควบคุมกิจการของกลุ่มทิสโก้ และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านและมอบหมายหน้าที่
เฉพาะตามความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้าน โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้
ดังต่อไปนี้  
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุม่ทิสโก้ 

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการก ากับกฎ
เกณฑ์และการปฏิบัติงาน 

สายควบคุมการเงนิและ
บริหารความเสีย่ง 

วิเคราะห์ความ
เสีย่งและธุรกิจ 

วางแผนและ
งบประมาณ 

บัญชี 

พัฒนาธุรกิจและ 
กลยุทธ ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด 

ก ากับ 

ช่องทางดิจิทอล 

บริหารความเสีย่ง 

เลขานุการบริษัท 

กฎหมาย การลงทุน 
ธุรการส านักงาน 

นิเทศสัมพันธ์ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคล 

บริการงาน
ทรัพยากรบุคคล 

วิเคราะห์เศรษฐกิจ
และกลยุทธ์ 

ควบคุมสินเช่ือ 

ส านักคณะ
กรรมการสินเช่ือ 

ประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

บริหารความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

ส านักก ากับดูแลกิจการ 

บริหารความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการ ก ำกับ - ธุรกิจธนำคำร 

ก ำกับ - ธุรกิจหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน 

ก ากับ - ธุรกิจหลัก
ทรัพย์ 

ประกันภัยธนกิจ 

ระบบปฏิบัติการ 

จัดการข้อมูล 

วางแผนและ
ก ากับเทคโนโลยี 

เพ่ิมผลผลิต 

บริการโครงการ 

พัฒนาระบบ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และ (4) คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ 
ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้ท าการโอนย้ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลักที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัท ได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหาร
จัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัท
ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายของกลุ่ม และแผนท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  

8.1.1   คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เช่น การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และ
กฎหมาย เป็นต้น โดยคณะกรรมการมีจ านวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน /2จ านวน  4 ท่าน กรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน และ 
กรรมการอ่ืนที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานอีกจ านวน 2 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 คน ดังนี้  

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

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3.  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4.  รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6.  นางภัทรียา เบญจพลชัย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
7.  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ  และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
8.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9.  นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ กรรมการก ากับดูแลกิจการ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการ  กรรมการบริหาร  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   11. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอ านวยการ 

 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ
กรรมการสองคนจากรายชื่อดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช 
ชิง) และนายยาสุโร่ โยชิโคชิ 

 

 

                                                           
/1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
 “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความว่า   กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น  
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  

1.  เป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเช่ือถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าการท างานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ  

2. ก าหนดวาระการประชุม โดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซ่ึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การ
สร้างคุณค่าและความรับผิดชอบ และดูแลให้มั่นใจว่าประเด็นที่กล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ    ประธานคณะกรรมการ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง  เป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า การสื่อสารกับผู้
ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นของกลุ่มเหล่านี้เป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ 

4.  ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันกาลและเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ  และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปราย
และหารือกัน 

 5. ดูแลให้ม่ันใจในสัมพันธภาพการท างานที่ดีระหว่างกรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมีการจัดสรรเวลาในการ
พิจารณาอย่างเพียงพอในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์  

6.   ดูแลให้ม่ันใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงส าคัญที่องค์กรรับได้ในการด าเนินกลยุทธ์ กับทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

7. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์  และรับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจาก
ผู้บริหารระดับสูง 

8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกับผู้บริหารระดับสูง 

9.  ดูแลให้มั่นใจว่าด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี 

10.  ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการบริษัทในระหว่างที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ จนกว่า
ประธานคณะกรรมการจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิม  หรือเม่ือคณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท
คนใหม่ 

2. ช่วยเหลืองานของประธานคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระ
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นคณะกรรมการอิสระหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  เช่น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

3. ท าหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารทิสโก้ หรือคณะกรรมการบริหารชุดย่อยอ่ืนเม่ือ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการบริหารโดยคณะกรรมการบริษัททิสโก้ หรือ 

 ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

 



 
ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ 
 

 8-6  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ และควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย  

2. อนุมัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  

3. อนุมัติรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

4. อนุมัติการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การลงทุน การเลิกกิจการ และธุรกรรมเกี่ยวกับการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัท  

5. พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการจากผู้ได้รับการ
เสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่มทิสโก้ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูง และตรวจสอบ
ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าทุกหน่วยงานในองค์กรมีการด าเนินการตามกลยุทธ์เหล่านั้นอย่างชัดเจน ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น   

8. คณะกรรมการร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และผู้บริหารระดับสูง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบต่าง ๆ และซื่อสัตย์สุจริต 

9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร  ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

10. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและจัดการงานอันส าคัญของบริษัทให้
เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทนั้นรวมถึงการติดตามการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น  การส่งหนังสือเชิญประชุม การ
บันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ในเรื่องต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์     
ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล 

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ และบริษัทย่อยอ่ืนๆ แสดง
ไว้ภายใต้หัวข้อ 8.1.6 และเอกสารแนบ 3 

. 
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8.1.2   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)  กรรมการบริหาร 

3.  นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการบริหาร 

4.  นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ก าหนดและน าเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การซ้ือและควบรวมกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ความเสี่ยงสูงเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ทบทวนและก ากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่ม ติดตามผลการปฏิบัติ งานและก าหนดให้มีนโยบายในการด าเนินงาน
แบบรวมศูนย์ส าหรับการปฏิบัติงานและการควบคุมทั้งหมดที่ส าคัญ 

3. พิจารณาอนุมัติสินเช่ือที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายได้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 

4. ก ากับดูแลธุรกรรมของบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงสูง 

5. ท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยทุกบริษัท ยกเว้นธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด  

6. ดูแลให้เป็นที่ม่ันใจว่าคณะผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยรายงานข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ของกลุ่มทิสโก้แก่คณะกรรมการบริหาร
บริษัท  

7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม   และระบุ  ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ 

8. พิจารณาแต่งตั้งและก ากับการปฏิบัติงานคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา 

9. ดูแลให้เป็นที่ม่ันใจว่าคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถูกจัดตั้งขึ้น  มีองค์ประกอบ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ  

8.1.3    คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ 

3.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ   กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้กลุ่มทิสโก้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานและประเมินผลให้กลุ่มทิสโก้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)    
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ให้เป็นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

4. เสนอและ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของ
บริษัทใหญ่   และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มทิสโก้ 

6. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทิสโก้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรายการที่เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

9.   รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท 

 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดังกล่ าวไว้ในรายงานประจ าปี และ
รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย  

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งมอบนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานก ากับดูแลเม่ือทวงถาม 

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงอยู่ใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับด้าน
การเงินและตลาดทุน (ธนาคารทิสโก้, บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้) เพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  

 กรรมการ 

 กรรมการในคณะกรรมการชุดอื่นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 

 ผู้บริหารสูงสุด 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการ 

3. ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆที่
หลากหลาย  

4. พิจารณาทบทวน และก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงาน
ในกลุ่มทิสโก้ที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ 

5. ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น 

6. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและพนักงานในกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประ จ าปี โดยจะต้อง
ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

7. ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

8. พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนต าแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

9. พิจารณาทบทวนข้อเสนอเร่ืองการแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การเลื่อนต าแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง 
และรองลงมาหนึ่งระดับของกลุ่ม 

10. พิจารณาทบทวนจ านวนรวมผลตอบแทนประจ าปีตามข้อเสนอของผู้บริหาร โดยค านึงถึงผลการปฎิบัติงานทั้งปี การสร้างแรงจูงใจใน
การท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจ าปีส าหรับพนักงานในกลุ่มทิสโก้ 

11. ดูแลให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ
ครั้ง ก่อนการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

12. ดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะๆ 

13. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการสรรหา และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจ าปี 

14. เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดท า และเปิดเผยรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ การด าเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

15. รายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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8.1.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

2. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

1.     ก าหนดและพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขอบเขต และนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการของ
กลุ่มทิสโก้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 

2.  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การปฏิบัติและกฎบัตรของ  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ 

3.  พิจารณาทบทวนกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดอื่นๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ แนวปฎิบัติในการดูแลก ากับกิจการ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.  พิจารณาผลการประเมินผลการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและยื่นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
บริษัท 

5.  พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัททิสโก้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฎิบัติที่ดีเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต 

6.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติ
ในการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ติดตามการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

8.  ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนและการก ากับดูแลกิจการ   

9.  ให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้ กรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
พิจารณา มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี จัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่าง
น้อยก่อนการประชุม 7 วัน 
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โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติก าหนดการเบื้องต้นส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 ดังนี้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 

ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 

ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 

ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 

ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 

ครั้งที่ 5/2559 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 

ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโปร่งใส และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารในการน าเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการสามารถที่จะพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง บริษัทให้การสนับสนุนให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในปี 2558 มี
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ครั้ง ในวาระที่ 8 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 
2558 โดยคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวมทั้งคณะผู้บริหารสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุมดังกล่าว  และมีการบันทึกการประชุม
เป็นทางการ เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น 
เนื้อหา และความเห็น ซ่ึงจะถูกจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ  

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในปี 2558 มีดังนี ้      

ชื่อ-สกุล 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 

จ านวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 6 12 12 7 2 
1.  นายปลิว มังกรกนก 6 - - - - 
2.  นายฮอน คิท ชงิ (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 2/1 - - 3/2 - 

  3.  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  6 12 - - - 
4.  รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 6 - 12 - - 
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร 6 - - 7 - 
6.  นางภัทรียา เบญจพลชัย  6 - 12 - 2 

7.  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 5 - - - 2 
8.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 6 - 12 - - 
9.  นายสถิตย์ อ๋องมณี 6 - - 4/3 

(จากจ านวน 4 ครั้ง) 
2 

10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ 6 12 - 7 - 
    11. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) 6 12 - - - 
    12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 6 12 - - - 

หมายเหตุ  /1 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 4 ครั้ง แต่มีส่วนร่วมในการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง 
/2 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง 4 ครั้ง แต่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง 

/3 นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 
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8.1.6 รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ 

8.1.6.1    คณะกรรมการธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.    ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.    นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ 
7.    นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8.    นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท หรือกรรมการสองคนจากรายชื่อดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญบริษัท นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) หรือ 
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ หรือ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  

1.   เป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่าการท างาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ  

2.  ก าหนดวาระการประชุม โดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบ และดูแลให้ม่ันใจว่าประเด็นที่กล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ    ประธาน
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง  เป็นไปตามกฏหมาย
และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

3.  สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ม่ันใจว่า การสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นของกลุ่มเหล่านี้เป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ 

4.  ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันกาลและเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ  และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปราย
และหารือกัน 

5.  ดูแลให้ม่ันใจในสัมพันธภาพการท างานที่ดีระหว่างกรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมีการจัดสรรเวลาในการ
พิจารณาอย่างเพียงพอในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์  

6.  ดูแลให้ม่ันใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงส าคัญที่องค์กรรับได้ในการด าเนินกลยุทธ์ กับทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

7.  ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์ และรับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์ และจ าเป็นจาก
ผู้บริหารระดับสูง 

8.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกับผู้บริหารระดับสูง 

9.  ดูแลให้มั่นใจว่าด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี 
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10. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

 ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้ธนาคารปฏิบัติ
ตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้น โดยนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการ
ด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรม
องค์กร และนิเทศสัมพันธ์ 

1.  อนุมัติแผนธุรกิจ และแผนการด าเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 

2.  จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

3.  ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด าเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

4.  ดูแลให้เกิดความม่ันใจว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

5.  ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

6.  ดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่ส าคัญต่อคณะกรรมการ 

7.  ดูแลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน และการควบคุมส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะท า
หน้าที่อนุมัติและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 

8.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อให้
ม่ันใจว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ 

9.  ดูแลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขั้นตอนการควบคุมในการอนุมัติสินเช่ือ และเงินลงทุนกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน ( Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของ
ธนาคารต่อคณะกรรมการโดยไม่ล่าช้า 

11. จัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อ
สัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร 

12. ดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบูรณ์ 

13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น 

14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม่ าเสมอ ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับ
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในเรื่องต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อข าย
สินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล 

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร 
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8.1.6.2 คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท   

ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้วยกรรมการดังนี้  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการบริหาร 
3. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการบริหาร 
4. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้  ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบั งคับใช้กับบริษัททั้งหมดในกลุ่ม
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้จะประกอบด้วยนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหารและการด า เนินกิจการ การควบคุม
และบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดและน าเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร การซื้อและควบรวมกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มี
ความเสี่ยงสูงเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2. ทบทวนและก ากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3. พิจารณาอนุมัติสินเช่ือที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 

4. ก ากับดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ใน
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในกลยุทธ์ของธนาคาร 

 
8.1.6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่  คือ   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ 
3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
- กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นชุดเดียวกันกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้
ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบาย และ
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หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในเรื่องโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ 

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 

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

3. เสนอและ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของ
บริษัทใหญ่   และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เปิดเผยการกระท าดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

9. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่างสม่ าเสมอ ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการธนาคารในปี 2558 มีดังนี ้ 

ชื่อ-สกุล 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 6 12 12 
1. นายปลิว มังกรกนก 6 - - 
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  6 12 - 
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  6 - 12 
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย  6 - 12 
5.    ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 6 - 12 
6.    นายสถิตย์ อ๋องมณี 6 - - 
7.    นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) 6 12 - 
8.    นายยาสุโร่ โยชิโคชิ 6 12 - 
9. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 6 12 - 
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8.2 ผู้บริหาร  

 บริษัทท าการโอนย้ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลักที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทตั้งแต่ ปี 2553 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมาย 
(Secondment) ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้าย เพื่อให้ม่ันใจว่า
สามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนของกลุ่มที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

คณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย 

1. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล /1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ - 
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล /1 กรรมการอ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ /1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อย 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
4. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
5. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ /1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

สายสินเช่ือรายย่อย 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน /1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่สายหลักทรัพย์จัดการกองทุน   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 

7. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร /1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 

8. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล /1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
สายธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

9. นางยุถิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 

10. นายชาตรี จันทรงาม /1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง 

- 

/1  ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดับสูง 
1. พิจารณาและจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน แผนธุรกิจและงบประมาณ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกันทั้ง

แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อเพ่ิมมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น 
2. ตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจและผลประกอบการเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผล

การด าเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
3. ตัดสินใจเรื่องการก าหนดทิศทางและนโยบายธุรกิจ การขยายธรุกิจ การร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพและการควบคุม

ภายในในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล และ นโยบายด้านงบประมาณการลงทุน 
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4. เป็นที่ปรึกษาให้กับหัวหน้าหน่วยงานส าหรับข้อขัดแย้งจากการด าเนินงานและ/หรือประเด็นการบริหารจัดการซึ่งไม่สามารถแก้ไขใน
กระบวนการท างานปกติ  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

1.   ก าหนดกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยท างานร่วมกับคณะกรรมการในการระบุกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

2.  ก ากับควบคุมการด าเนินงานขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว 

3.  รับผิดชอบผลการด าเนินธุรกิจ รวมถึงความสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์และนโยบาย และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ 

4.  เป็นผู้น า สั่งการ และมอบแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูง 

5.  ดูแลความสอดคล้องของกลยุทธ์ โครงสร้างการก ากับดูแลและการจัดการ การด าเนินงาน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม และท าให้
ม่ันใจว่าองค์กรได้น ากลยุทธ์และแผนธุรกิจไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

6.  อ านวยการให้หน่วยธุรกิจพัฒนาแผนกลยุทธ์ส าหรับอนาคต และดูแลให้ม่ันใจว่าแผนกลยุทธ์ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร 

7.  ดูแลให้ม่ันใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่สามารถ ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับบรรลุแผนงาน และมีแผนการสืบทอดต าแหน่งและแผนพัฒนา
ผู้บริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรองรับไว้ล่วงหน้า 

8.  ดูแลให้ม่ันใจว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

9.  พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกรอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 

10. ดูแลให้ม่ันใจว่าการจัดเตรียมรายงานทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะ กรรมการตรวจสอบ ได้น าเสนอฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อนักลงทุนอย่างทันกาล  

11. ดูแลให้ม่ันใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมส าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล เป็นไปตามข้อก าหนดของทางการและนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ 

12. ดูแลให้ม่ันใจว่าข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะกรรมการเพียงพอ ถูกต้อง ทันกาล และแจ้งประธานคณะกรรมการโดยเร็ว ในเรื่องที่ส าคัญหรือควรทราบ
โดยคณะกรรมการ 

13. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหารทิสโก้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนคณะกรรมการอ่ืน  ๆเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน 

14. เสนอชื่อสมาชิกของคณะผู้บริหารทิสโก้ และผู้บริหารรองลงมาหนึ่งระดับ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่ออนุมัติ 

15. ดูแลการจัดตั้ง องค์ประกอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ดูแลให้ม่ันใจว่ากระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการชุดย่อย อยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และความเห็นต่างได้รับการ
อภิปราย หารอืและจดบันทึกเป็นหลักฐาน 

16. ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารต่อสาธารณชน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอ านวยการ 

1.  บริหารจัดการการด าเนินงานประจ าวันในองค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา และถ่ายทอดกลยุทธ์และพันธกิจขององค์กร เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในระดับที่ต่ ากว่า 

3. วางแผนงาน โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ ระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร  
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4. ท างานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เพื่อบรรลุมาตรฐานสูงสุดของพนักงาน  ในด้านคุณภาพ และการปฏิบัติตามนโยบายก ากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร 

นอกเหนือจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 33 ราย/1 ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล /1 /2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 
2. นายชาตรี จันทรงาม /1 /2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง 
และรักษาการหัวหน้าการลงทุน 

3. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หัวหน้าส านักก ากับดูแลกิจการ 
4. นายวัศกร เทพทิม หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล 
5. นางดุลยรัตน์ ทวีผล หัวหน้าก ากับ 
 6. นายเสถียร  เลี้ยววาริณ                                                           หัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลกลยุทธ์  

  หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด                                                                       
 7. นายสมไทย  วัตนพรพรหม      
                                                

  หัวหน้าระบบปฏิบัติการ   
  รักษาการหัวหน้าวางแผนและก ากับเทคโนโลยี                            

 8. นางสุทธินี เมืองแมน ที่ปรึกษา 
9. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ    
10. ดร.ก าพล อดิเรกสมบัติ หัวหน้าวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ 
11. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 12. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ                                                            หัวหน้าประกันภัยธนกิจ                                                       
 13.นางจินตนา  วรมงคล                                                                หัวหน้าบริหารโครงการ                                                        
14. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน 
15. นางสาวชุตินธร ไวกาสี /2 หัวหน้าบัญชี 
 16. นางสาวชื่นจิต  ตระการรัตติ                                                          หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ                                       
17. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์ หัวหน้ากฎหมาย 
 18.นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ                                                          หัวหน้าช่องทางดิจิทัล                                                       
19. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร หัวหน้านิเทศสัมพันธ์ 
20. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง 
21. นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล หัวหน้าเพ่ิมผลผลิต 
22. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน 
 23.นายพิสิษฐ์  ปิยพสุนทรา                                                           รักษาการหัวหน้าจัดการข้อมูล                                                 
24. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์ หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ 
 25. นายมนตรี  สิริปาณสาร                                                             หัวหน้าพัฒนาระบบ                                                            
26. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
27. นางสาววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน์ หัวหน้าควบคุมสินเช่ือ 
28. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์ หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจธนาคาร 
29. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ หัวหน้าธุรการส านักงาน 
 30. นางสุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล 
31. นางสุภาพร อร่ามเธียรธ ารง หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจหลักทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
32. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ หัวหน้าส านักคณะกรรมการสินเช่ือ 
33. นางอารยาภา พานิชปรีชา หัวหน้าบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 

  /1 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ นายชาตรี จันทรงาม เป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ 
  /2 ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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8.2.1  ผู้บริหารของธนาคาร 
ผู้บริหารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหารดังนี้  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล /1, 2 
2. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ /1, 2 
3. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /1, 2 
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ /1, 2 
5. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล /1, 2 
 
6. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง 
 
7. นางสาวนิภา เมฆรา 
8. นายพิชา รัตนธรรม 
9. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 
10. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 
11. นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา 
12. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ 
13. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ 
14. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล   
15. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช 
16. นางสาวปภัสสร  อรรถจินดา 
17. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์   
18. นางสาวปรียารัตน ์พุ่มดนตรี   
19. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง 
20. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ 
21. นางกรรณิกา เป้าพงศ์งาม  
22. นายมานพ  เพชรด ารงสกุล 
23. นางมาลาทิพย์  สวินทร   
24. นางสาวรพีพร  อุ่นชลานนท์ 
25. นางลัดดา กุลชาติชัย  
26. นายวรพจน์ ติรการุณ 
27. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 
28. นางวันทนา กิจพานิช 
29. นายวิทยา เมตตาวิหารี 
 
30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี   
31. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ ์
32. นายสมศักดิ์ วงศ์วชิรวาณิชย์     
 
33. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์   
34. นายสมหมาย แซ่อึ้ง    
35. นางสรัญญา เกตุอุดม   
36. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่   

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการ
ธนาคาร 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส หัวหน้าปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย  
รักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส หัวหน้าบรรษัทธนกิจ 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส หัวหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส หัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส หัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด 
หัวหน้าบริหารเงิน 
หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า 
รองหัวหน้าธนบดีธนกิจ 
หัวหน้าพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
หัวหน้าการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยง  
หัวหน้าสินเชื่อเคหะ 
หัวหน้าศูนย์ช าระเงิน 
หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ 
หัวหน้าก ากับสินเชื่อรายย่อย 
หัวหน้าธนบดีธนกิจ 
หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ ่
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 
หัวหน้าบริหารสินเชื่อ 
หัวหน้าบริการคัสโตเดียน 
หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ 
หัวหน้าธนบดีการลงทุน 
หัวหน้าปฏิบัติการสาขา 
ผู้ช่วยหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา 
รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจสาขา 
หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง 
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 
ผู้ช่วยหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา 
รักษาการหัวหน้าบริหารการขายทางสาขา 1 
หัวหน้าบริหารการขายทางสาขา 2 
หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2                                      
หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติการ 
หัวหน้าพัฒนาหน้ีและกฎหมายสินเชื่อรายย่อย 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

37. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ 
38. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช 
39. นางสุวรรณดี ขาวละออ 
40. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล    
41. นายทาเคชิ โนดะ 

หัวหน้าเช่าซื้อรถยนต ์
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 
หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน  
หัวหน้านิติกรรมสัญญา         
หัวหน้าธุรกิจญ่ีปุ่น 

/1    ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
/2    ผู้บริหารสังกัดบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจัดการ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงได้แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้าบัญชี ได้แก่นางสาวชุตินธร ไ วกาสี สังกัด 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้  

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานประจ าวัน 
รวมทั้งควบคุมดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

1. วางกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก ้

2. ควบคุมดูแลให้การด าเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก ้

3. ก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจประจ าวันของธนาคาร  ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้ 

4. ควบคุมดูแลการให้บริการ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมของธนาคาร 

5. ติดตามการด าเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคุมดูแลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปนโยบายก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้ง นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถื อหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ตามปรากฎในเอกสารแนบ 4) 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทก าหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการพิจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจ านวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มีความสามารถและมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจ าเป็น ในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการจะ
พิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความรู้ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษัทได้ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจอัตร าค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น ) 
กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่เพ่ิมเติมดังกล่าว ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทั้ง
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

การก าหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติตามล าดับอ านาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส เช่น  
ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารอนุ มัติ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

อนึ่ง นอกเหนือจากการก าหนดค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แล้ว กลุ่มทิสโก้จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยเฉพาะรายที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยจ่ายในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส 
ให้แก่ประธานคณะกรรมการในอัตราไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืนในอัตราไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่าย
จริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติม จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558  ได้อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็น
ดังนี้ 

 

คณะกรรมการ  ค่าตอบแทนรายเดือน 
 (บาท / เดือน) 

 เบี้ยประชุม 
 (บาท / การประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท     
ประธานคณะกรรมการ 200,000 - 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 40,000 
 40,000 

- 
- 

คณะกรรมการบริหาร     
ประธานคณะกรรมการบริหาร  -  40,000 
กรรมการบริหาร  -  35,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ     
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  55,000 
กรรมการตรวจสอบ  -  40,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  - 50,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  - 40,000 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ     
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ - 50,000 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ - 40,000 
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 ค่าตอบแทนกรรมการรอบปีบัญชี 2558  

รายนามคณะกรรมการ 

รวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม 
1.  นายปลิว  มังกรกนก  2,400,000 - - - - 2,400,000 
2.  นายฮอน คิท ชิง  
     (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  

480,000 - - 120,000 
 

- 600,000 

3.  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  480,000 480,000 - - - 960,000 
4.  รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 480,000 - 650,000 - - 1,130,000 
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร 480,000 - - 350,000 - 830,000 
6.  นางภัทรียา เบญจพลชัย 480,000 - 480,000 - 100,000 1,060,000 
7.  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  480,000 - - - 80,000 560,000 
8.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 480,000 - 480,000 - - 960,000 

9.  นายสถิตย์ อ๋องมณี/1 480,000 - - 160,000 80,000 720,000 

10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ 480,000 420,000 - 280,000 - 1,180,000 
11. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) 480,000 420,000 - - - 900,000 
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 480,000 420,000 - - - 900,000 
13. นางกฤษณา ธีระวุฒิ/2 480,000 - - - - 480,000 
รวม 8,160,000 1,740,000 1,610,000 910,000 260,000 12,680,000 

 

/1   นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558  
 /2   นางกฤษณา ธีระวุฒิ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท 

หมายเหตุ:  ทางบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายโบนัสประจ าปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ จ านวน 12 ราย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จ านวน 1 ราย และคณะผู้บริหารระดับสูงของ
กลุ่มทิสโก้รวมทั้งผู้บริหารของบรษิัท จ านวน 41/3 ราย เป็นจ านวนรวม 367,073,520.17 บาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม 
เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการด าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ 

                                                           
/3 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ จ านวน 10 ราย และผู้บริหารของบริษัท จ านวน 31 ราย ซึ่งด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทย่อย  
อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนน - 

เชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2558 กลุ่มทิสโก้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้
กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่ กรรมการ
จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติม 
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 โดยในปี 2558 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของธนาคาร  จ านวน 38 ราย/1 (ไม่รวมผู้บริหาร 5 รายที่สังกัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับ
มอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจัดการธนาคาร) เป็นจ านวนรวม 161,771,362.84 บาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน     
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการด าเนินงานของธนาคาร  
 
8.4.3  ค่าตอบแทนอื่น 
 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแล้ว บริษัทยังจัดให้มี ค่าตอบแทนอ่ืน
 ดังนี้ 

1. รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อม ทะเบียนรถ และประกันภัยรถยนต์
ตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

2.   ประกันภัยกลุ่ม ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 6,000,000 บาท 
3.  ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการ ( Director and Officer Liability Insurance ) ด้วยวงเงินความรับผิดไมเกิน 

6,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 
8.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มทิสโก้มีพนักงานรวมทั้งหมด 4,240 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงานประจ า 3,986 คน และ
พนักงานสัญญาจ้าง 254 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ในปี 2558 จ านวนพนักงานของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึ้น  5  คน หรือร้อยละ 0.1 โดยกลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 
2,346,633,700.31  บาท ซ่ึงประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 
8.5.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เม่ือเกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน และได้น าเงินกองทุน
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 
มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ 
และสิทธิต่างๆ ตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกจนถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน โดยให้พนักงานที่เข้าระบบการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้ว จะ
ได้รับเงินต่อเม่ือสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง แล้วน าส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างตลอดไป 
หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้
ปีละ 1 ครั้ง  

เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามอายุงานในอัตราร้ อยละของค่าจ้าง 
ดังนี้ 

                                                           
/1 ผู้บริหารของธนาคารทีด่ ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 36 ราย นายทรงศักดิ์ นิลเทียน ในฐานะที่ปรึกษา และนายพรพิบูลย์ ศุขะวิริยะ ในฐานะหัวหน้าเช่าซื้อ
โครงการพิเศษ ระหว่างเดือนมกราคม 2558-มิถุนายน 2558 

 31 ธ.ค. 2557 (คน) 31 ธ.ค. 2558 (คน) 

1. สายกลุ่มลูกค้ารายย่อย   2,421 2,434 
2. สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท 157 134 
3. สายจัดการธนบดีและกองทุน   981 991 
4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม 676 681 
รวม 4,235 4,240 
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อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 

จ านวนปีที่ท างาน อัตราปกต ิ อัตราพิเศษ อัตรารวม 

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  และปีต่อ ๆ ไป 10 5 15 

กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของ
นายจ้าง  กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการ
เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยการใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน  (“Master Fund”) เพื่อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเองมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4  นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม นโยบายหุ้น 
และนโยบายที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้มากถึง 15 ทางเลือก 
โดยกองทุนเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2  ครั้ง ในเดือนเมษายน และตุลาคม 
  
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท 
เพื่อให้มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเนื่องสม่ าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริห าร
โครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอ านาจเพื่อเปิดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายใต้แนวนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้ 

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

เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึงได้วางแนวคิด
ค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้อันจะมีส่วนส่งเสริมให้
องค์กรประสบความส าเร็จ คือให้คนคิด เป็น และท าอย่างคนทิสโก้ ซึ่งเป็นคน เก่ง ดี และมีความสุข ตามค่านิยม  6 ประการของกลุ่มทิสโก้  
ดังต่อไปนี้  
 

1. เช่ียวชาญอย่างผู้น า (Mastery) 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

3. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity) 

4. สร้างผลงานที่น่าเช่ือถือ (Reliability) 
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5. ลูกค้าเป็นหลัก (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) ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มี
นโยบายว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้พนักงานเหล่านั้นพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะท างาน
ร่วมกับกลุ่มทิสโก้ในระยะยาว 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้างเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในสังกัดนั้น และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที่จะไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท และสมาชิก
ในครอบครัวของ คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีอ านาจบริหาร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายเน้นการเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายต าแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง อย่างไรก็ดี ผู้บริหารและ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เพ่ือรักษา
มาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานใหม่จะต้องมีทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้า
กับวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่างกลมกลืน 

3.    การท างานท่ีกลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business Code of 
Conduct) ขึ้นเพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติตามในทุกสถานที่ และทุก
โอกาส โดยฝ่ายบริหารจะด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในทุกระดับชั้น  ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม 
“หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถท างานกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและจะต้องถูกขอให้ออกจากกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลักการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระท าความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระท าซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่ก าหนดในระเบียบและ
ข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น เม่ือใดก็ตามที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถด ารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิส
โก้จะด าเนินการเท่าที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการว่างงานและเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงาน
ของกลุ่มทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

การประเมินผลพนักงานเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาอาชีพการ
ท างาน และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้น า 
รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพของบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือในการประเมินให้ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่
ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้เครื่องมือดังกล่าวภายใต้ค าแนะน าของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานของแต่
ละแห่ง และสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคลากรขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกัน 
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4.2 การพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดจึงถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของ
กลุ่มทิสโก้ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพัฒนา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมในการเรียนรู้ของพนั กงานนี้จะ
ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้พัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรนี้ ค านึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทั่วไป ด้านธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง และด้านการ
บริหารจัดการ ซ่ึงจะค านึงถึงสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

ในระดับองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาพนักงาน เพื่อสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร และให้ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของบริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาต้นทุนด้านบุค ลากรมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่าให้กับธุรกิจโดยรวม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้าที่เก็บบันทึกความรู้และทักษะความสามารถ
ของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย 

5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทุกคนควรมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการ
ท างานทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “การเลื่อนต าแหน่งจากภายใน” ส าหรับต าแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่
ภายในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชั้นของต าแหน่งต่าง ๆ ค านึงถึงระดับ และความเหมาะสมของ
สมรรถนะของพนักงานเป็นส าคัญ 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานในทุกระดับชั้น ภายในกลุ่มทิสโก้ทั้งภายในหน่วยธุรกิจ
เดียวกันและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานระหว่าง หัวหน้าสายงานและพนักงานจะต้องกระท า
อย่างเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้ความคาดหวังเป็นที่เข้าใจโดยชัดเจน 

6.  การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งม่ันในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอันส าคัญของหัวหน้าทุกคนที่มี
บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล การให้ค าแนะน าและการชี้แนะแนวทางอย่างสม่ า เสมอเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนักงานได้พัฒนาทักษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็น
ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้าทุกคน โดยหัวหน้าจะต้องมีความตั้งใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ตามแนวทาง
และคู่มือปฏิบัติภายใต้นโยบายทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคู่มือปฏิบัติดังกล่าว 

7.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้พนักงาน
ท างานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพของตนเองเพื่อการดูแล
รักษาที่เหมาะสม  และจัดให้มีห้องพยาบาลในสถานที่ท างานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีการ
จัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนักงานอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ใช้โครงสร้าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
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เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ
ผลประโยชน์สวัสดิการอ่ืนๆ 

กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะของประเภทงาน 
เพ่ือให้ระบบนี้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนี้มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะ
ให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทั้งในระดับผู้เช่ียวชาญและพนักงานทั่วไป 

ในการก าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก าหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์  
กลุ่มทิสโก้ยังพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจส าหรับพนักงาน  การตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงานผ่าน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไว้ได้อย่างดี 

กลุ่มทิสโก้ให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

งานทุกต าแหน่งในกลุ่มทิสโก้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้จากการท า Job Evaluation งานแต่ละต าแหน่งมี
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจากการส ารวจข้อมูลของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทัดฐาน (Benchmarking)  ผู้ท างานจะได้รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานนั้น ๆ  ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติก รรม 
ทัศนคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศักยภาพในการมีส่วนส่งเสริมธุรกิจ   

7.2  ค่าตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที่สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอ่ืนใดตามที่กลุ่มทิสโก้ประกาศก าหนด 

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันในกลุ่มทิสโก้สามารถได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  และกรรมการอ านวยการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ 

8.   การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การด าเนินการใดๆ ทั้งหมดในด้านทรัพยากรบุคคลของ
กลุ่มทิสโก้ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นโยบายและ/หรือการ
ด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลใดๆ ที่ขัดกับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการก าหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายแรงงานที่ได้ก าหนดออกมาใหม่ 

การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับสูง
และระดับทั่วไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องด าเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ 

9.   การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

    เพ่ือเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมส าหรับอนาคต งานในต าแหน่งส าคัญๆ ทั้งหมดจะต้องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอดต าแหน่งและมีการ
วางแผนการพัฒนาไว้โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะก ากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทท าหน้าที่ดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดจน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะท าหน้าที่คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนรายได้เกินกว่าร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุ่ม 
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8.5.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 
กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning 

Organization) โดยได้มีการจัดตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวาง
แผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับองค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล การเพิ่มผลิต
ภาพ และการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า โดยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากร
บุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและน ามาซึ่งการพัฒนาเชิ ง
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี กลุ่มทิสโก้ได้มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้ 

 
1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 
กลุ่มทิสโก้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นในการให้บริการได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยยังคงค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า โดยมีการจัดอบรมส าหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ้ าเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอส าหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสาขา
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง 

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

การเงินอย่างครบถ้วน กว้างขวาง เหมาะสมกับอุปนิสัยทางการเงินของลูกค้า เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
สมรรถนะและขยายทีมขายและบริการลูกค้าตามแผนงานหลักขององค์กรให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น 

1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ (Smart CMR Program) 
พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทส าคัญในการน าเสนอและให้

ค าแนะน าผลิตภัณฑ์สินเช่ือรายย่อย กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลักสูตรอบรมเพ่ือให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการ
เป็น CMR และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร พร้อมฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ (Hire Purchase Manager Program) 
ผู้จัดการเช่าซื้อ (HPM – Hire Purchase Manager) มีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าทีมการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่

ค้าของธนาคาร กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลักสูตรอบรมเพ่ือให้ผู้จัดการเช่าซื้อ มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
และผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน สามารถให้ค าแนะน ากับลูกค้าได้อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อันแสดงถึงความ
เป็นมืออาชีพและเป็นก าลังผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 

1.5 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายทวงถามและติดตามหนี้ 
ในปี 2558 ได้มีการแก้ไขกฎหมายทวงถามและติดตามหนี้ ซึ่งทิสโก้ได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมแนว

ปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานได้มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง  

2.   โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Program) 
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของ

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ การให้นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น ททิสโก้ โอกาสสร้างได้ท  ดังนั้นผู้ด ารง
ต าแหน่ง “หัวหน้างาน”  ในทุกระดับที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรทุกคน ถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและ
เข้าใจถึงบริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (External Change) เพื่อการปรับตัวให้ทัน แต่ยังจะต้องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ทีมงาน
ภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการท างาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้
ด้วย  และเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จึงก าหนดให้มี ทโครงการพัฒนาศักยภาพ
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ผู้บริหาร TISCO Leadership Program"  ส าหรับพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงการส าหรับผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหาร
ระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้น าที่ดี มีความสามารถทั้งในด้านความเข้าใจเรื่อง
องค์กร ความส าคัญของภาวะผู้น ากับการบริหารคน การท าความเข้าใจประเภทของผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อ
รับมือกับองค์กรยุคใหม่ และสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงาน
ภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริหาร
ด้วย 

3.   การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน ทั้งความรู้เฉพาะทาง 

ความรู้ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อ ย่างมีประสิทธิผล โดยมี
แผนพัฒนาตาม Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายใน และการฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันภายนอก  

4.    โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญในการตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงานยึดม่ันในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ (Mastery) ความ
ซื่อสัตย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้า (Customer Priority) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดอุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และการให้ค าแนะน า (Guidance) เพ่ือให้พนักงานทิสโก้เป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสแก่ลูกค้าและสังคมไทย และในปี 2556 มีการ
ปรับสัญลักษณ์โลโก้ของกลุ่มทิสโก้เป็น “วงแหวนแห่งโอกาส” โดยออกแบบการสื่อสารและหลักสูตรฝึกอบรมอย่างชัดเจนและบรรจุไว้ในกิจกรรม
พนักงานต่างๆ นับตั้งแต่การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอ่ืน ๆ กับได้เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน ผ่านการ
จัดแคมป์วิชาการให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและน าค่านิยม
ขององค์กรมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Employee of the Month เป็นต้น โดยมีการตั้งทีม
พนักงานสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบและวางกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริม วัฒนธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมใน
องค์กรเป็นการเฉพาะอีกด้วย 

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

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความส าคัญของการที่พนักงานทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
การศึกษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ 

7.   โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

กลุ่มทิสโก้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญและปัจจัยแห่งความส าเร็จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมาอย่างยาวนาน และ
เพ่ือให้การรวบรวมและน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการริเริ่มโครงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ขึ้น เพื่อถอดองค์ความรู้ในองค์กรให้ครบถ้วนไม่สูญหาย โดยเริ่มจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้เกษียณอายุ และน ามา
รวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้เรียนรู้ และเป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
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9. ก��ก��ก�	
��ก��ก�� 

9.1 ���	��ก��ก��ก�	
��ก��ก�� 

9.1.1 ก��ก��ก�	
��ก��ก��  

ก���	
��ก�	�������ก��������ก��
��ก������
��
���	�� ���������� �����	���	 �� �!"!���!��#�	"�!�ก��$!��%ก��� &��'&	�����
	�"�(���%���&&���)�������*���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&� &�#�"�����ก#��,��ก�)"�!�&+������#��%�-.ก��ก���./����	 !�
��&�$!�����	���ก��
&%��0%�	���#�-&�����
�กก���	
���ก���#$�!� -	�#��)��./�0%�1 !���� ���ก��� �%ก��� �%��������)�����2 �%��$�� �#	
�2�����	��������#&��!	   

ก���	
��ก�-&�ก+���&�����ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� (Corporate Governance Policy) !���!��)�ก���กก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&��+�����
���D�
)&
������ .E 2549 "�	��#
��
��"��&���ก
���������.���
I-
�ก+���& J'����!����	��������ก��ก+�ก��&%�� ��#.K���"���ก��ก+�ก��
&%��ก�)ก�� ��������ก��.K���"���� ����
��$!����#����ก+�ก��&%�� ��������ก��.K���"��������#	I%��� �� �!������D�
������D�
��!�.K���"�
"�	�����ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��$!�ก���	!������������&  

ก���	
��ก�-&�	�ก��
�
#����.���.���L�����ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��M (Corporate Governance Policy) &�-&����ก��!��	�"�)�ก
�*�ก��	ก�����D�
 �	 �!#��
�� 30 "����	 2557 �� �!�./���#
������ก��*�ก��	ก�� 0%������� ������ก���$!�ก���	
��ก���ก��.K���"�"�	
กQ�	�� กQ����������$�!������
���ก���#$�!� �� �!���	����)#�����D�
��ก���	
��ก� &+�����,��ก�)&�#��#�	���0�&R!��%���& 	��#�	.����� ���
.K���"�"�!0%�	���#�-&�����!�����
���
��	ก�� �#	
�2��� �!��������������D�
��ก���	
��ก�	�ก��������)�&ก��&�#��#�	J �!��"����)��" 	�.����
,�S��
���.����
,�0� ��#.K���"���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��ก���	
��ก��'&�./����ก��ก��&+�����,��ก�)	�!����"�!�� �!� �����./� 5 ��#$�!���ก ก���#� ! 
��
,�$!�0%�1 !�������ก��.K���"�"�!0%�1 !����!�����
���
��	  �
��
$!�0%�	���#�-&���#����� ก���.T&�0�$�!	%�����#�	.����� �#�	���0�&R!�$!�
ก��	ก�� ����#�	J �!��"�����)���,��	  (������!��&$!���#.K���"���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��$!����D�
 ��	��1&%-&�)�ก�#U�-J"�$!����D�
 
(www.tisco.co.th)  

�� �!���	����)#�����ก���
�ก��	��#�	�%�����#�	�$���)�ก���#ก��กQ������� $�!������ �#	
�2�)�������*,��ก�)  �����	��1.K���"�����
��
-&�!����1%ก"�!���	���	 ���D�
&+�����ก��������ก���
�ก��
+����
&�!��ก���#ก��กQ�ก*Z����ก��.K���"���� "�!&)������
�����ก�
����� (Human Resource Policy Testing) �./����� 0������� Intranet $!����D�
 ����+�0�
��-&�	�.���	����&���#�	�%�����#�	�$���)$!�
���ก����� �!.���.���ก��� �!���������ก���	��#�	�$���)!����
��#1'� ���"�����ก1'�����
��$!�"���ก���������	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&�$!�
!���ก� &����D�
.���.��������b�����
&�!�&��ก���#����!&���!�ก��กQ�	������������
���.������.��-."�!&�#�� ���ก+���&���
���ก���
��
+����
&�!�-&������-	�1'��ก*Z�
��ก+���& I'กD����#�	�%�����	�"�	���
+����
&�!�)�0����ก*Z� �!ก)�กก��ก+���&���
���ก���.c))����"�!�
+����
&�!�&�1 !�./���#���'��$!�"�#R�2#�&0�ก��&+�����������# ���ก���
���$��
+�������#���.E
�ก��กU1%กก+���&���
+�
���
&�!�&��ก���#&�#�����	�"�	)�กก���$��dc�กQ���������ก��.(	���
I 
�2���2 0�ก��
&�!�&��ก���#1 !�./���#���'����ก����)��*�0�ก��
.K���"����$!����ก������!�ก��.���	��0�ก��.K���"����.��)+�.E 

)�ก�#�		���	�����ก���+�ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&�	��R�.K���"�!����"�!�� �!������	���	ก���S���#&��!	 �������� ����#�	)+��./�    
$!�!���ก� ���0�������D�
-&����ก���ก��!�)�ก�1����"���e �R�� ก��-&�������������ก���������������� 2556 (NACC Integrity Award 

2013) 4�5���678���9�
9��ก�� )�ก�*�ก��	ก��.f!�ก�����.���.��	ก��
�)��"����R�"� (....R.) J'���./�ก����&�1'�ก���./���'����!���ก�R�2�
�+�
��&+�����,��ก�)&�#��#�	.����� 	�)���,��	���J �!��"����)��" ก��-&����ก��.��ก�I�ก���"���*����./��:�ก��;ก���<����-
74
�� 2555-56 
(Board of the Year for Distinctive Practices) �:�ก��;ก���<����
74�H 2557-58 (Board of the Year for Exemplary Practices) 
�:�ก��;ก��9�����	�<���� 2555-56 �� 2557-58 (Audit Committee of the Year) ���4ก7��9��Q:R�4HS���<��	�:�ก��;ก��

	��S�6678;7T���
79��4�U8�� (Board with Consistency Best Practices) 2555-56 �� 2557-58 J'��)�&$'2�&��#�	��#		 !)�ก 7 �1���� 
-&��ก� �	��	�������	�1����ก��	ก�����D�
-
� "��&���ก
���������.���
I-
� �S��!ก���������.���
I-
� �S�!�"���ก��	����.���
I
-
� �	��	,�����-
� �	��	���D�
)&
������-
� ����S�,��ก�)"��&
��-
� &����#��&��ก���#�./���� �!��	���+���g
����&�1'��#�	
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	���	������
��	�
$!��*�ก��	ก�����D�
��ก��
+�����
��!����.����� �"U	ก+�����#�	��	��1 �'&	�����)�������*ก��.��ก!�,��ก�) �+��'�1'�
.���R���%���&$!�0%�1 !���� �������#�	�+���gก��0%�	���#�-&�����"���e -&��ก� 0%�1 !���� ���ก��� �%ก��� �%��������)�����2 �%��$�� �#	
�2�����	���
�����#&��!	!����"�!�� �!�  

�!ก)�ก	�"�(����#.K���"�S����.���
I���# ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��$!�ก���	
��ก����)�&!�%�����&��	�"�(��
���!	���$!���ก�!�ก
&�#�  J'����
�!�)�ก0�ก��.���	�������ก���+��#) ASEAN CG Scorecard �� 2556-2557 J'��)�&&��	��	�������	�1����ก��	ก�����D�

-
� ��#	ก���+���ก����*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� ���"��&���ก
���������.���
I-
� J'��ก���	
��ก�-&���������
.���	�� 101.52 ����� )�ก������"U	 142 ����� �./�0�ก��.���	��
����
�!�ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&������	  &�ก���	
��ก�-&����ก��)�&
!��&������./� 1 �� 17 ���D�
)&
��������.���
I-
�
��-&������ก��.���	�� 90 �����$'2�-. �!ก)�ก��2 ���D�
����+�$�!���!�����ก��
.���.���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��-&����)�ก"��&���ก
���������.���
I-
�	���)��*�.���.��������ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��$!����D�
!�ก&�#� 

�!ก)�ก��2 ���D�
���-&���� ก�����4;���Q:X�Rก�����YQ;T�Z[U�<QZ���;�\�������� 2558 &�#�������"U	 100 ����� &��	��	
�������	0%���
��-
� �	��	���D�
)&
������ ����+���ก����*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� )�ก)+��#����D�
)&
������
��
�$����#	���ก��.���	��
�2��	& 575 ���D�
 �#	
�2����-&���� �����4ก7��9��H�<���� SET Awards 2557 ���4X6�����	��S�6�
6�4	7��


Z��ก��������	��S�6X�	�
74�78�; (Top Corporate Governance Report Awards) 4�5���678 4 9�
9��ก��  )�&&�"��&���ก
���������
.���
I-
���#	ก��#�����ก������,����� J'�����#��&��ก���#�./����#��
��	!�����ก����D�
)&
������
��	��#�	&&�&��&���������ก��.K���"�"�	
���กก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&� &���)��*�)�ก$�!	%�
�����D�
)&
�������.T&�0�-#��������&�$�!	%�.��)+�.E (��� 56-1) ������.��)+�.E 
�#U�-J"� �#	
�2������ !��&.��R�	0%�1 !�������������ก��.��R�	0%�1 !����.��)+�.E �!ก)�ก���#��
��ก���#	�$���"�� ���D�
���-&����ก�����4;�� 

������ก��ก��ก�	
��ก��ก������
�	 L
74�HM �������� 2558 (Excellent Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 
)�กก��.���	��&��	��	�������	�1����ก��	ก�����D�
-
� J'����)��*�)�ก$�!	%�
�����D�
�0�����0���R�!�
��ก��� �!���$!�"��&���ก
�����
����.���
I-
�"�!&)��!ก����0�����! ��e $!����D�
!�ก&�#� 
�2���2 ���D�
)��+����!������0�ก��.���	������*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
$!����D�
���
��� �� �!��)��*�$�!���!����+�-.��b�����.���.���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��$!����D�
���������"�!
��.��R�	�*�ก��	ก��
"�!-. 

���D�
-&�����#�	�+���g"�!ก���.T&�0�$�!	%� ���ก����.�ก����ก��
��
�2���.���
I���"���.���
I!�����	�+���	! �� �!R�2�)������
��ก�.������#�	��&��U����"!�$�!J�ก1�	"���e �����กก��$!�ก��&+�����ก�)ก����� 2�(��$!��#�	����R �!1 !����#�	�./�	 !!�R�� &�
�+��'�1'�0%�	���#�-&�����
�กก���	 

1. ��6a�b��T�Z[U�<QZ���ก���c�	�9�9��T�Z[U�<QZ������46��467�;ก�� 

���D�
"�����ก1'���
,�$�2�� 2�(��$!�0%�1 !�������	���	���
��)�.ก.f!����!+��#��#�	��&#ก��ก���R���
,�$!�0%�1 !���� !��-&��ก�
��
,���ก��J 2!$���� !!����� ก��	���#�������ก+�-�$!����D�
 ก��-&����$��#���$�!	%�$!����D�
!����������!0���
��R�!�
��
���$��1'�-&��������
���#��
����	���	 ก���$����#	.��R�	�� �!�R���
,�!!ก�������
��.��R�	0%�1 !���� ���
���1'�กQ�������
���#���	ก��.��R�	��	�g0%�1 !������ก���R�
��
,��� �!�� !ก"�2��� !1!&1!�ก��	ก�� �� �!ก�����$�!	%�!����������!��ก��"�&����)�ก���#ก��ก���.������.��$�2�� 2�(��$!����D�
  

���D�
.K���"�"�!0%�1 !����
�กก���	-	�#��)��./�0%�1 !���������g� �����!� �����,��	&� �� !�1���� 0%�1 !����-
��� !0%�1 !����"���R�"�

�2�
���./�0%��������� !-	��./�0%������� &�	������&����2 

1) 0%�1 !���������!�)�-&����ก�����	��!�)�กก��ก��
+�
��-	���	���	"�!0%�1 !����-	�#��)�
�2�
��"���� !
��!�!	  

2) ���D�
ก+���&�������ก�����	�R�$�!	%�S����-#�!�����$�	�#& 

3) �*�ก��	ก�����D�
���0%���������&���%�)�"�!��.T&�0��ก���#ก��ก��
+�,��ก��	
��	�0�ก��
�&�"��ก�����D�
 -	�#��,��ก��	
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�S����#��.��R�	 �� !R�#��#��ก�!��.T&ก��J 2!$�����ก
������!��R�� !������!� 1 R��#	�$!�#��
+�ก��1�&-.�� �!�����ก��
��

���
��#ก�� ���)�&
+�������ก��.��R�	
��	������+���g���1�#� &�	�ก�����
'ก�+�R�2�)�
���./������+���g �+�1�	����#�	��&��U�"���e ���
	"�
�2��	&$!�
��.��R�	0%�1 !���� ��ก�./������
����U�&�#� -	���U�&�#� �� ! �&!!ก����� J'�����D�
)��0�����������&��ก���#���#U�-J"�$!����D�
 
����+����"��&���ก
���������.���
I-
� S���� 14 #�����)�ก#��.��R�	0%�1 !���� ���)�&�กU�������ก��.��R�	-#� * �+���ก������D�
  
�!ก)�ก��2 ���D�
���-&�)�&���	�ก�����
'ก��"�ก��*�ก��.��R�	0%�1 !���������0�����
'กS�� (CD) �� �!�0������ก�0%�1 !����
�����) &��)���#�	
)+���$!����0�����
'กS��&��ก���#-&�
�����#������ก��
����	���,� 

��ก��.��R�	��	�g0%�1 !����.��)+�.E 2558 $!����D�
J'��)�&$'2���#��
�� 23 �	D��� 2558 ���D�
-&��)��	"�
��.��R�	0���
��
�#U�-J"�$!�"��&���ก
���������.���
I-
���#��.��R�	 ����0�����������ก��.��R�	��#��
�� 8 �oDS��	 2558 J'���!&���!�ก�������#��
��
ก+���&-#���#���ก�!� 

 ��&���	�"�ก��.f!�ก���#�	$�&����
��0�.���R�� ���D�
-&�ก+���&��#
��ก��.K���"����$!����ก������.K���"�����
��
&�#��#�	��)��"��"�,��	 .K���"�"�	กQ�	�� กQ�������"���e ���-	�����#�	�+���g"�!0�.���R����#�"���� !�#�	���0�&R!�
��	�"�!���D�
 
J'���#	1'�ก��
�����ก���-	��+�$�!	%�S����-.�R��� �!.���R����#�"� ���D�
ก+���&���ก��	ก�� 0%��������%���& �� !0%�&+���"+��������&�������� 4 ���
��ก ���"�!)�ก0%��������%���&��	� 0%�J'��&+���"+�������
����
��ก��0%�&+���"+��������&�����������
�� 4 
�ก��� �#	1'�0%�&+���"+�������%�ก#���� !
�
����
��0%�)�&ก��jp����gR����ก������)�"�!�������ก��1 !��!����ก
�����$!����D�

��"��!��#	1'������
���ก���#$�!�1 !�	 �!�$��&+���"+������ 
���������ก���.������.��ก��1 !��!����ก
�����S���� 3 #��
+�ก�����)�ก#��
��	�ก���.������.�� ���D�
-&�ก+���&��������ก���#ก��ก��J 2!
$�����ก
�����$!����ก���&�������ก����.T&��gR�J 2!$�����ก
�����ก�����D�
���ก
����� 
��ก� )+�ก�& J'���./����D�
��!��
����2� ���"�!�$!
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!��	�"��� !������0%���������gR����jp��ก+�ก��ก�!�
+����ก��J 2!$�� !�ก
�2�������	0%���������&���%����0%�	���#�����%�$�!	%�S���� 
+�ก��J 2!$��
���ก
�����$!����D�
��R�#������#��"�2��"� 7 #��ก�!�#��
+�ก����&
���$!�
�ก�& !� )�1'� 2 #��1�&)�ก#��.��ก�I��ก������$!����D�
�� !
���ก����!��&����
�����������2���$!����D�
  

ก��	ก�� 0%��������%���& �� !0%�&+���"+��������&�������� 4 �����ก ���"�!)�ก0%��������%���&��	� 0%�J'��&+���"+�������
����
��ก��
0%�&+���"+��������&�����������
�� 4 
�ก��� �#	1'�0%�&+���"+�������%�ก#���� !�
����
��0%�)�&ก��jp����gR� �#	1'��%��	�������"�
�����-	��������"�
S�#� )�"�!�������ก��1 !��!����ก
�����$!����D�
"�!�+���ก����*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� S���� 30 #�����)�ก
#��
��&+���"+������ ���������ก���.������.��ก��1 !��!����ก
�����S���� 3 #��
+�ก�����)�ก#��
��	�ก���.������.�� �!ก)�ก��2 ก��	ก��
"�!�������ก��1 !����$!����D�
����*�ก��	ก�����D�

���0����*�ก��	ก��"�#)�!�
�ก��2�-"�	�� &��*�ก��	ก��"�#)�!�)�
��)��*�ก��1 !��!����ก
�����$!�ก��	ก���������������*�ก��	ก�����D�

���S���"�ก�)ก��	$!��*�ก��	ก��"�#)�!�
�ก-"�	�� 


�2���2 �����&��ก���#$���"��)�"�!�����+����������ก��1 !��!����ก
�����$!�"��!�	�������D�
S����#���&��#ก��
��-&����������
����+���ก����*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� �!ก)�ก��2 ก��	ก�����0%�������)�"�!��+�������������ก��ก��	���#�-&�����
$!�"��� !�����
���ก���#��ก��ก��0%�������$!����D�
�� !���D�
��!� ����./�-."�	กQ ������� ����� �!�-$"���e 
��ก+���&&����D�
 �� �!���
�!&���!�ก��กQ�ก*Z�$!��+���ก����*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� 

�� �!�)�กก���	
��ก�����#�	�+���g!��������"�!����ก��������)�&ก��
��	�.����
,�S�� S���"�ก�!�ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&� 
(Good Governance) ก���	
��ก�)'�-	�	��������������ก��
+����ก�����#���ก��ก�������
��!�)	��#�	$�&���� �!ก)�ก��2 �*�ก��	ก��
"�#)�!�)���)��*����ก��&��ก���#������ก���ก���#���� !���ก��
��!�)ก�!����ก�&�#�	$�&����
��0�.���R�����ก��! ��e !�����!��!�
��������� ���/�� !���!����*�ก��	ก�����D�
��)��*�"�!-. ���D�
)���)��*����ก�����#���ก����	 !��./�ก��
+����ก��"�	,��ก�).ก"�
��
ก��
+�ก�������S���!ก 0%�	���#�-&������./����ID�����ก���&)�-	�	���
,�!!ก��������������ก��!��	�"����ก��&��ก���#  

2. 	6	�6b��T�Z;7����d
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 ���D�
.K���"�"�!0%�	���#�-&�����
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  0%�	���#�-&������������2 -&��ก� 0%�1 !����$!����D�
 ���ก��� �%ก��� �%��������)�����2 �%��$�� �#	1'�����	��������#&��!	 &��!�  

 2.1 T�Z[U�<QZ� 

�!ก��� !)�ก.���R��&�"��
���ก�&)�ก��
,�$!�0%�1 !��������#�	�
���
��	ก��$!�0%�1 !����
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��-&�ก���#	�
$���"��  ��
��!�!	��2� ����
��0%�1 !����-&����)�กก��.K���"�!�����./�,��	$!����D�

��	�"�!0%�	���#�-&�����! �� �R�� ก��-#�#���)J'��ก��
���ก�� -&�ก����./�ก���������	�#�	��#		 !���#������D�
����%���� J'��1 !-&�#���./�.c))���+���g��ก������	�#�		�������$!�0%�1 !����
��������#���
+�������D�
	��#�		�����
��ก���������	�ก����b��!��������� � 

2.2 R��ก��� 
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���./����ก���.��)+�������ก�����gg�)���$!����D�
)�-&�������"!��
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����.���	��0�ก��.K���"�!�����
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2.3 �ก�Z� 

���D�
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2.4 ����Z���4�Z�<�7e 

���D�
.K���"�"�!�%��������)�����2!�����./�,��	���J �!��"����)��"&�������� �!�-$
��
�2��!�jp��"ก��ก��  ��ก��&+�����ก�����
��#	ก���%��������)�����2 ���D�
)�.K���"�"�	�����$!���#��#	.K���"� (Collective Action Coalition) �� �!ก��"�!"���ก��
�)��"
��S���!กR���������R��gg�"�
��������
��.cgg� 

2.5 ����b�� 

���D�
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��!�)	�0�ก��
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2.6 ����;����8���
Z�; 

���D�
"�����ก1'��#�	���0�&R!�"�!����	���-&�&+�����ก��!����"�!�� �!���ก����b���#�	��&������	
��)�
+��������	&�$'2� &�-&�
�R�
�����ก�����#�	�R���#R�g	�������-.���.cg���#�	����� �J'��	��#�	�+���g"�!0%�	���#�-&�����������D�
 �R�� ก����������
ก��I'กD�����#�	�%�
��ก������ ก�)ก��	�#��&�ก������	 ก��!����กD�#�b�,��	��������#&��!	 ก�)ก��	&��ก���#��#���g�-&�1%ก
0��ก&��&����ก���
��	�)�"!��� ����%ก�������%����
��,��ก�)�����#� 
�2���2�� �!�./�ก��.�%กjc�������	
��I��,��	���)�"�+��'ก
��
	�"�!����	��#��#	 

�!ก��� !)�กก��
��0%�	���#�-&�������	��1��&��#�	��&��U� ��!������ �� !���!�� �!��+���g! ��e -&�&�"��"�!ก��	ก��!���� �� !
�*�ก��	ก��"�#)�!����# �� �!!+��#��#�	��&#ก����ก�0%�	���#�-&���������$'2� ���D�
-&�)�&���	�R�!�
��"�&"�!
�����ก���� !�
� �.T&I%������ก��
�%ก�����	���,� ������"!�����ก��
�2�
���+���ก�����g������$� �#U�-J"�$!����D�
 ���)�&���	����#�����i��� �� �!���0%�	���#�-&�������&��#�	
��&��U� ��!������ �� !���!�� �!��+���g! ��e "�!���D�
-&�!����	�.����
,�S�� �R�� )�&������#������ก��
����	���,����0�&R!���ก������#�	
��&��U� $�!��!������"���e )�ก0%�1 !���������ก��
�� $*�
�����#����
�����ก���������I%�������� �!���!������
��ก�ก��u. (TISCO HR Help Line) 
���0�&R!���ก�����$�!��&��U������ �!���#��!�
�ก$�)�ก���ก��� �!ก)�ก��2���	����#����ก+�ก�����0�&R!���ก�����$�!���!��� $�!��!������ �� !
�� �!��+���g! ��e 
���ก���#$�!�ก��,��ก�)$!����D�
���กQ������� "�!&)�ก��ก+�ก��&%��"���e ���#�����������2)��./�0%���&ก�!������������ �!�
��	�
�#�	�+���g-.����*�ก��	ก��ก+�ก��กQ�ก*Z����ก��.K���"���� J'��)�&+�����ก���ก�-$.cg�� ���/�� ! ������"�!-.����*�ก��	ก��
"�#)�!��� �!��)��*�"�	�#�	��	���	 &��*�ก��	ก��"�#)�!�)��������� �!�
��	�����+���g-.����*�ก��	ก�����D�
�� �!
���"�!-. 
�!ก)�ก��2 ���D�
-&�)�&
+���#����� ���#�,�.K���"����"�!$�!��!������$!��%ก��� ���ก��� ���0%�	���#�-&�����! ��e !����R�&�)� �� �!��กD���
,� 
�#	1'����	��!��#�	�./���#�"�#$!�0%���!������ &�0%���!������&��ก���#)�-&����ก�����	��!�����กU���กD�$�!	%���#�"�#-#��./��#�	���  
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Y���6��ก����	4�U8���Z��4�7�� 

  ก���	
��ก�ก+���&R�!�
��ก������� �!���!������ &�0%���!��������	��1��!������-&� 4 R�!�
�� &����2 

Y���6��678 1    ก����!������&�#�"��!�
���+���ก�����g��� !��$�$!�,����� &��)��0������ก��� 
�� !ก�!ก���d!��	���#���������ก��� 

Y���6��678 2  ก����!������&�)�&
+��./������ ! ������	�
��  

jp��ก+�ก��  
�	).
��ก�-d����R���ก��u. 
48/49 !����
��ก�
�#�#!�� R�2� 21  
1����
���� ! �$#����	 �$"�����ก  
ก����
�y 10500 

Y���6��678 3  ก����!������0���I%������ก���%ก���
��
�I��
��� !
����
���	����$  

�I��
�: 0 2633 6000 
����: 0 2633 6800 

  Y���6��678 4  ก����!������0���
���#U�-J"�$!����D�
 

  Y���6��678 5  I%�������� �!���!������
��ก�ก��u. (TISCO HR Help Line) �+��������ก��� 

3. ก��4�f
4T�bZ�;������;������� 

���D�
	�ก��#�������� �!���	����)#�� 0%�1 !�������0%�	���#�-&�����! ��	���
,�
��)�-&����ก���.T&�0�$�!	%�
��	������+���g!�������1�#�
������#��
����	���	 �#	1'�ก��������
��ก���������-"�	�� �+�!,�������ก��#��������$�!	%�
��-	��R�$�!	%�
��ก������! ��
���+���g -	�#��)�
&�$�!ก+���&
���������� !��� 2�(���#�	�	����) 

       ก���.T&�0�$�!	%�)��./�S�D�-
����S�D�!��กoD0���R�!�
��
����	��1�$��1'�-&����� "�#!�����R�� R�!�
���#U�-J"�$!����D�
 
ก���1��$��# ก��.��R�	��ก#��������-"�	�� ก��.��R�	ก����ก��
�� ���R�!�
��ก���0�����$�!	%�$!�"��&���ก
���������.���
I-
����
�+���ก����*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� 

       ���D�
-&��)��0�&����!��&
�2��	&$!�ก��!!ก�����������������#���ก��.��R�	��	�g.��)+�.E�� !
��.��R�	#���	�g0%�1 !����
0���
���#U�-J"���#��
+�ก��1�&-.����ก��.��R�	 

���D�
)�&
+�������"���e �� �!�+����"�!���#����
���ก���#$�!�����0�����"�!��,��*R���� 2�(��$!��#�	�./�,��	�������"�!
ก���$���) &��*�ก��	ก��	�����
��)�&
+�������!,����1'�0�ก��&+�������������"�ก��*��+���g���!�.E���0%�1 !����-&����
��� ������0�&R!�
"�!ก��.���	���#�	������!$!�����ก���#���	S����J'��ก��.���	���� 2!�"��&+�����ก��&��*�ก��	ก�������� &�	��*�ก��	ก��
"�#)�!��./�0%��!�
��ก�!�
���*�ก��	ก�����D�
)�
+�ก��!��	�"�ก��.���	���./�$�2�"!���&
��� ��&���ก������!��#�	1%ก"�!�$!�������

��ก������ �*�ก��	ก��	!��	������*�ก��	ก��"�#)�!�
+�����
���!�
��������
��ก������$!����D�
������D�
��!����	�ก��)�&
+�
!����1%ก"�!�"�		�"�(��ก����gR�
������!�
��#-. ���	�ก���.T&�0�$�!	%�!����.�����������!"�!0%���
����ก��"�&����)��
�� ก���#&����. 
�*�ก��	ก�����D�
�./�0%�)�&
+��������#�	���0�&R!�$!��*�ก��	ก��"�!������
��ก������ ����*�ก��	ก��"�#)�!�)�!!ก������
�	 �!	�.���&U�ก��"�#)�!��#��%�ก��������$!�0%��!���gR�  &�������$!��*�ก��	ก�� �*�ก��	ก��"�#)�!� ���������$!�0%��!�
��gR� )��#��#	�!�-#��������&����ก��$�!	%�.��)+�.E (��� 56-1) ���������.��)+�.E   
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���D�
)�&���	�ก���.T&�0����R �! ���!+���)����
��$!��*�ก��	ก�� ����*�ก��	ก��R�&! ��e )+��#����2�$!�ก��.��R�	 
)+��#����2�
��ก��	ก���"������$����#	.��R�	��.E
��0���	� ���"!��
�ก��	ก��  �#	1'�$�!	%�ก��	ก�����0%������� ���$�!	%�! ��e $!�!���ก� 
��������.��)+�.E������#U�-J"�$!����D�
  

���D�
	!��	������+���ก��$���ก�����D�
 (Corporate Secretariat Office) ������#������ก��
����	���,� (Investor Relations) 

+�����
���0�����$�!	%�$!�!���ก� 
�2�$�!	%�
��ก���������$�!	%�
��#-.����ก�0%�1 !���� ��ก��
�� ��ก#�����������ก
����� �1����)�&!��&���#�	
����R �!1 !��ก����
�� ������#����ก+�ก��&%��
���ก���#$�!� 0���R�!�
��"���e -&��ก� ก��������"�!"��&���ก
���������.���
I-
� �+���ก���
�*�ก��	ก��ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� ����#U�-J"�$!����D�
����#$�! L��ก��
����	���,�M �� �!���0%����)��	��1I'กD�$�!	%�-&�
&���&#ก �!ก)�ก��2 ���	�ก��)�&ก�)ก��	"���e�� �!�0��������R�2�)�$�!	%� �#	1'��.T&!ก�����0%��$����#	ก�)ก��	J�ก1�	$�!	%�!����.����� &�
	�0%���������&���%��$����#	ก��R�2�)�&�#� &�ก�)ก��	&��ก���#�#	1'�ก��.��R�	��ก#���������� �!R�2�)�0�.��ก!�ก�����-"�	�� (Quarterly 
Analyst Meeting)  ก���1��$��#"�!� �!	#�R� (Press Conference) ก�����$�!	%����"�#"�!"�#�ก���ก��
�������ก#��������
�2���.���
I���
)�ก"���.���
I ���ก����.�0%�1 !���������ก��
��
�2���.���
I���"���.���
I 
�2���2 0%���������&���%�-&��$����#	ก�)ก��	�ก���#ก�������ก��
��
��	���,���.E 2558 ���.-&�&����2  

1.  ก��.��R�	��ก#���������� �!R�2�)�0�.��ก!�ก�����-"�	�� (Quarterly Analyst Meeting) )+��#� 5 ���2� 	�0%��$����#	
.��	�* 60 ��"�!���2� 

2. ก���1��$��#"�!� �!	#�R� (Press Conference) )+��#� 1 ���2� 	�� �!	#�R��$����#	.��	�* 50 ��� 

3. ก���$����#	ก�)ก��	 L���D�
)&
��������0%���
��M (LSET Opportunity DayM) J'��)�&&�"��&���ก
���������.���
I-
� 
)+��#� 1 ���2� 	���ก#�������������ก��
���$����#	.��	�* 60 ��  

4. ก���$����������$�!	%� (Company Visit) )+��#� 45 ���2� ���ก��.��R�	
��
�I��
� (Conference Call) )+��#� 19 ���2� 
�ก���ก��
�������ก#�������� 
�2�)�ก��.���
I���)�ก"���.���
I  

5. ก�����$�!	%��ก���ก��
��
�2���.���
I���"���.���
I ��!����	.���
I"���e 
�2���
#�.!�	��ก� ����R!�*�)�ก� g��.�p� 
�������.�� �./�"�� &�	�������!��&&����2 

5.1    ก���$����#	.��R�	��ก��
�� (Investor Conference) )+��#� 11 ���2� �����./���.���
I 6 ���2� ���"���.���
I 5 ���2� 
&�	���ก��
���$����#	�#	 143 ��� 


�2���2 0%����)��	��1"�&"�!���#������ก��
����	���,�-&�
��  


��!�%� : !����
��ก�
�#�#!�� R�2� 7 1.��
���� ! 

    �$#����	 �$"�����ก ก����
�	����� 10500 


�I��
� : 0 2633 6868 


���� : 0 2633 6855 

!��	� : ir@tisco.co.th 

�#U�-J"� : www.tisco.co.th  
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�!ก)�ก��2 ก��	ก�����0%�������"�!�������������D�

���1'�ก��1 !��!�����$!����D�
���ก��	���#�-&�����$!�"� ������!��&
"�	$�! 4 J'��)�-&�ก���#1'�"�!-.��2   

4. ���;��	T�
Y�	b���:�ก��;ก�� 

�*�ก��	ก�����D�
-&����ก���"��"�2�)�ก0%�1 !���� &�)�	�����
�����0�&R!�&��#	$!����D�
 J'���#	1'�ก��!��	�"����ก��ก+�ก��
&%�� ก��&+�����ก��"�	ก���
,�$!�ก���	
��ก� ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�����������	$!�!���ก� �*�ก��	ก��)��./�0%����0�&R!���ก����&�� !กก���	
0%��������%���&
��	���*S�����0%���������&���%�
���+���g�#	
�2�ก��ก+�ก��&%���#�	"�!�� �!�$!�ก�������� �!ก)�ก��2����./�0%����0�&R!���ก��
ก+�ก��&%��ก���	0%��������%���&���0%���������&���%����.K���"�����
���+�����,��ก�)$!����D�
!����&�
����& ���&%��ก���
,��#�	����������#�		�����

��ก�������#	
�2�ก��������)�&ก��S����!���ก� 

)�ก�#�	���0�&R!�&��ก���#$���"�� ���D�
	��������ก���� !ก�*�ก��	ก��
��	�.����ก��*�
����	���	������ก���� 	�
�#�	��	��1
���ก���#$�!����	��#�	�./�	 !!�R�� 	��#�	J �!��"����)��" ���	��#�	��	��1��ก����&#������������$���)��,��ก�) 

4.1 ������Z���:�ก��;ก�� 

�*�ก��	ก��-&����ก����&�� !ก&���)��*�)�ก�#�	�%� .����ก��*� 
�กD� �#�	�R���#R�g
�����ก���� �#�	J �!��"�� 
�#�	��	��1��ก������#�	��U�
���./�!���� ����#�	�$���)��,��ก�)$!�ก���	
��ก� &�	�ก��ก+���&���������*�ก��	ก��
����	���	��� 
��#.K���"��� 2!�"��#��&�#���&��#�$!�ก��	ก��!���� ก��	ก��
���./�0%������� ���ก��	ก��)�ก0%�1 !���������g� �� �!���!����*�$!�
�*�ก��	ก��	��#�	��	���	 
�2���2 ก��	ก���"���
���	�#���ก��&+���"+�������./��#�� 1 .E �*�ก��	ก��$!����D�
������D�
��!�)�-&����
ก���� !ก"�2���	�
�2��*���ก��.��R�	0%�1 !������	�g.��)+�.E
�ก���2� &�����*�ก��	ก��R�&�&�	��กD�ก��*���"+������"�!-.)�ก#��
�*�ก��	ก��R�&��	�)��$�����"+������ &�ก+���&-#�R�&�)���$�!������$!��"������D�
 �#���"�)�ก+���&-#��./�!����! �� 

�� �!���ก��	ก�����0%���������&���%���	��1!�
�I�#����ก��������)�&ก�����D�
-&�!�����"U	
�� )'�ก+���&���ก��	ก�����
0%���������&���%�&+���"+������.��,��ก��	ก�� ก��	ก�������� �� !ก��	ก��0%�	�!+���)����	 "+�������&"+��������'���� !����"+��������
���D�
! ��-&�-	��ก�� 3 ���D�
)&
������ "�	
��ก+���&-#���.��ก�I,���������.���
I-
� �!ก)�ก��2 ก��	ก�����0%������� �#����ก������ก��
���"+�������� !����&
��!�)ก�!����ก�&�#�	$�&����
��0�.���R��  

�!ก��� !)�กก��ก+���&���0%�&+���"+������.��,��ก��	ก�����D�
-	��./�0%���������&���%����# .��,��ก��	ก�����D�
 ���
.��,��ก��	ก��"�#)�!�)�-	��./�ก��	ก�����*�ก��	ก��R�&��!�! ���& �!ก)�ก��2 ���D�
-&�ก+���&�
��
����
��$!�.��,��ก��	ก��
���D�
���0%��������%���&��ก)�กก��!����R�&�)��� �!.f!�ก��	�����ก�&�1��ก��*�
��������&�������'��	�!+���)!����-	�	�$�!)+�ก�& �R�� 0%�&+���
"+������.��,��ก��	ก�����0%��������%���&)�"�!�-	��./�������&��#ก�� ���������ก�
��
����
��ก��!����R�&�)� �*�ก��	ก��!�)
	!��	������*�ก��	ก��R�&! ��R�#��������S���$!��*�ก��	ก����ก���!�
���� !
+�ก��I'กD��� �!�"���e 
���+���g��������!��& !�
�
�R�� �*�ก��	ก�������� �*�ก��	ก��"�#)�!� �*�ก��	ก������������)��*����"!��
� ����*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��  
ก���	
��ก�-&�	!��	�������$���ก�����D�
	�����
�����0�&R!���������ก�)ก��	"���e $!��*�ก��	ก�� "�&"�	���	�ก��.K���"�"�		"�$!�
�*�ก��	ก�� )�&ก��.��R�	�*�ก��	ก�����ก��.��R�	0%�1 !���� �#	1'�ก��)�&
+������ !�R�g.��R�	 ������ก��.��R�	 �������
��! ��e "�	
��
����-#���กQ�	�����กQ�������
���ก���#$�!� 

 �!ก)�ก��2 �� �!����./�-."�	�����R��gg�"����ก
��������"��&���ก
����� �.I. 2535 ���D�
ก+���&���ก��	ก�����0%�	�!+���)
��ก��)�&ก�� ("�	
��-&�����	-#��������R��gg�"�,��ก�)�1����ก������ �.I. 2551) )�&
+�������ก��	���#�-&�����$!�"��!���������
��	��#�	
�ก���#$�!���������$���ก�����D�
 �	 �!	�ก���.������.��$�!	%� J'����$���ก�����D�
	�����
��)�&�กU����)�&
+��������#�	�.������.��
���ก�&$'2��)��
-.���.��,���*�ก��	ก�����.��,��ก��	ก��"�#)�!�  
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4.2 ก�����4;��9�4��b���:�ก��;ก��  

�� �!ก����b��.����
,�S����ก��.K���"���� �*�ก��	ก��ก+���&���	�ก��.���	��"��!� &�	!��	������*�ก��	ก����������
��)��*����"!��
��./�0%���)��*�������!�����#
��ก��.���	��"�!�*�ก��	ก���� �!!��	�"� 
�2���2 �*�ก��	ก������������)��*����"!��
�
)�������0�ก��.���	��"�!
��.��R�	�*�ก��	ก���� �!���
���  

ก��.���	��ก��.K���"����&��ก���#�./���� �!�	 !�+���g��ก��.���	���#�	��	���	$!����������*�ก��	ก�� ���
.����
,�S����ก��.K���"�����
��$!��*�ก��	ก��"�	���กก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&� &��*�ก��	ก��)�#��������0�ก��.���	�� $�!���!��� 
$�!�#�����ก""���e �� �!�+�	���)��*��R�.K���"������	���	ก���S���#&��!	���ก��&+�����,��ก�)"�!-. 

�+�����ก��.���	��"��!�$!��*�ก��	ก����.E 2557 �*�ก��	ก������������)��*����"!��
�-&�.���.������.���	��
�� �!����!&���!�"�	���.���	��$!��	��	�������	�1����ก��	ก�����D�
-
��� �!���	��#�	�	�%�*����.����ก"��$��ก��,��ก�)$!����D�
	�ก
$'2� &�ก��.���	������!!ก�./��./� 6 ��#$�! -&��ก� 1) ������*�ก��	ก��  2) ก��.K���"�����
��$!��*�ก��	ก��  3) ��������$!��*�ก��	ก��  
4) ��#.K���"�$!��*�ก��	ก��  5) ก��)�&�"���	���&+�����ก��.��R�	�*�ก��	ก��  ��� 6) ��*��กD*�$!�ก��	ก�� &�ก��.���	��"��!�
&��ก���#)�����ก��.���	��!!ก�./� 2 &���ก���#� ! 1) �.�����
���ก��.K���"�ก����#.K���"�
��&� ��� 2) .���	�����R��.����
,�S�� &���.E 
2557 �*�ก��	ก��	��#�	��U�#����&���ก��.K���"�����
��$!��*�ก��	ก��  ��������$!��*�ก��	ก��  ��*��กD*�$!�ก��	ก�� �����
�*�ก��	ก�� ��#.K���"�$!��*�ก��	ก�����ก��)�&�"���	���&+�����ก��.��R�	�*�ก��	ก���./�-."�	��#.K���"�
��&� �+�����.����
,�S�� 
ก��	ก����#���g�������������&��&�	�กก��
�2� 6 ��#$�!ก��.���	�� &�	�����������#$�! ก���#� ! ������*�ก��	ก��ก��.K���"�����
��$!�
�*�ก��	ก�� ���ก��)�&�"���	���&+�����ก��.��R�	�*�ก��	ก�� 
��ก��	ก�����
���������������&���'��!�)  
�2���2  ก��	ก�����-&����
�#�	��U����$�!���!���"���e �������.���	��&��ก���# �� �!���D�
)�-&��+�-..���.������&+�����ก��"�!-.  

�+��������ก��.���	����.E 2558 -&�	�ก���+����!�����)��*�!��	�"�&��*�ก��	ก�����D�
 ������ก��	ก��-&�
+�ก��.���	��
������0�ก��.���	������*�ก��	ก������������)��*����"!��
� �� �!���.������!0�ก��.���	���$��
��.��R�	�*�ก��	ก���� �!���
�����
"��.E 2559 "�!-. 

4.3    ���9�	�6� 

�� �!���ก��ก+���&���"!��
�ก��	ก��	��#�	.����� �*�ก��	ก�����D�
-&�	!��	������*�ก��	ก������������)��*�
���"!��
�ก+���&�����ก��)������"!��
�����ก�ก��	ก�� S���"����ก�ก*Z�
��R�&�)����.����� &����"!��
�&��ก���#)�"�!���	���	
ก������
������#�	���0�&R!� &�ก��	ก��
��-&����	!��	�����	�����
������#�	���0�&R!�����	$'2� �#�-&�������"!��
�
����	���	ก������
��
����#�	���0�&R!�
��-&����	!��	����2� �*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)��+����!0�ก����)��*�"�!
��.��R�	�*�ก��	ก��
�� !
��.��R�	0%�1 !������ �!��)��*�!��	�"����"!��
�ก��	ก��"�!-.  
�2���2 ���"!��
�&��ก���#)�"�!�-	��%��ก���#�	)+��./������	��1
�
��������-&�ก��!�"��
��#-.$!�,��ก�)�&��#ก�� &���)��*�)�ก.����ก��*� �#�	R+���g �#�	"�2��)���
��	�
��ก��.K���"���� .��ก!�ก��
0������ !.���R��
��ก��	ก�������2�
+�����ก����D�
 

4.4 ก��R�g��ก��;ก����T�Z	��<�� 

 ก�*�
��	�ก���"��"�2�ก��	ก����	� 0%���������&���%�)�R�2�)�$�!	%��ก���#ก��ก��&+�����,��ก�)$!����D�
���0�ก��&+��������
��0���	� 
�� �!���ก��	ก����	�	��#�	�$���)��,��ก�) �����	��1.K���"�����
��-&�!�����"U	
�� &����	!��%�	 !ก��	ก�� �����  �����#.K���"�$!�ก��
ก+�ก��&%��ก�)ก��$!�ก���	
��ก�����ก�ก��	ก��  �!ก)�ก��2 ���D�
	��������ก���������	���ก��	ก���$�����ก��!��	�� !�$����#	ก�)ก��	�� �!�./�
ก������	�%��#�	�%�&���"���e !�����	�+���	! &�&+�����ก�����ก��	ก���./��	�R�ก$!��	��	�������	�1����ก��	ก�����D�
-
� �� �!���
���
$�!	%�$��#�����&���"���e �#	
�2��$��!��	���ก�%"�
���./�.���R����ก��.K���"�����
��ก��	ก�����D�
)&
������  
�2���2 ���D�
)��)��ก+���&ก��
!��	���ก�%"�"���e ���ก��	ก��
�����#�����!�����	�+���	! 
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$�!	%�ก��	ก�����0%���������&���%�
��0���ก��!��	���ก�%"���������		��"���e *  #��
�� 31 ,��#��	 2558 	�&����2 

YU8�-��;�กQ <�ก��9��������;;�� 

1. ���.��#  	��ก�ก�ก <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Role of the Chairman Program 

• Directors Certification Program 

•  Audit Committee Program 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��R����� 

• ���ก�%"�0%���������&���%�&���#�
��ก��������� 
2. ���!���R !S�I�ก&��I���ก�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

• IOD Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 

<�ก��9�b���[�	����6��ก�����ก��X����
�	��� 

• ���ก�%"�#�
��ก��.��ก��S����&���%� 

�����;;���U8�h 

• National Director Conference 2012 

• The 2nd National Director Conference 2013 
3. �I. &�. !�����"�� ������)���#�b�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Role of the Chairman Program  

• Monitoring the Internal Audit Function Program 

• Audit Committee Program 

• Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program 

• Monitoring Fraud Risk Management Program 

• Anti-Corruption for Executive Program 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 

<�ก��9�b�� The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW) 

• .��ก�I�����"� International Financial Reporting Standards (IFRS)    

�����;;���U8�h 

• TLCA Annual Risk Management Conference 2012 
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YU8�-��;�กQ <�ก��9��������;;�� 

4. I. &�. .��*� 
��ก� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 
• Role of the Compensation Committee 

• Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 

• Audit Committee Program 

• Monitoring the Internal Audit Function Program 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program 

• Monitoring Fraud Risk Management Program 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting Program 

• Financial Institutions Governance Program 

• Anti-Corruption for Executive Program 
5. ���S�
���� ��g)��R�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

• Financial Institutions Governance Program 

• Directors Certification Program Update 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� (���ก�%"� #"
. ����
�� 1) 

<�ก��9�b�� University of Michigan, USA 

• ���ก�%"�0%�������  

<�ก��9�b���Qm��ก�:�;<���6���� 

• .��ก�I�����"�&���ก���!���gR�R�2��%� 

�����;;���U8�h 

• Audit Committee Effectiveness Seminar 

• Thailand's Economic Outlook 2014 

• CG Forum 1/2014 Effectiveness in boardroom 
6. �����#.��&&� ก�ก#�b�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program  

• Directors Accreditation Program 

• Financial Institutions Governance Program 

• Anti-Corruption for Executive Program 

• Risk Management Committee Program  

• Director Certification Program Update 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� (���ก�%"� #"
. ����
�� 1) 

<�ก��9�b�� Stanford-National University of Singapore 

• ���ก�%"� Executive Program in International Management 



 
������� 2 
������� 9 ก��ก��ก������ก��ก�� 
 

9-14 

YU8�-��;�กQ <�ก��9��������;;�� 

<�ก��9�b�� Sloan School of Management, Massachusetts Institute of 
Technology, USA 

• ���ก�%"� Building, Leading & Sustaining Innovation Organization 

�����;;���U8�h 

• Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors 

• National Director Conference 2015 

• CG Forum 2/2015 

• TLCA Annual Risk Management Conference 2012 

• Anti-Corruption Seminar 1/2012 

• Audit Committee Effectiveness Seminar 

• Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption 

• CG Forum 1/2014 Effectiveness in boardroom  

• Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business 
sustainability 

7. I. &�. "��* ��I�	���b�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 
• Directors Certification Program 

• Financial Institutions Governance Program 

• Directors Certification Program Update 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 

�����;;���U8�h 

• The UK Experience on Implementing the  Enhanced Auditor Reporting 
8. ��������� �R��R� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 
9. �����
�I��  �� !�	���	��� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

�����;;���U8�h 

• Thailand's Economic Outlook 2014 
10. ���I�ก&��R�� ��R���b�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 

�����;;���U8�h 

• Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors 

• Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption 
11. �����,�&� #�R�I���,��	 <�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 
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YU8�-��;�กQ <�ก��9��������;;�� 

12. ����	,� .T���
,�#�I� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 
• Directors Certification Program 

13. �����#!���� ,���ก�	� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 
• Directors Certification Program 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 
14. ���-��%���  ����
���ก%� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 

• Audit Committee Program 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��9�
6Q� 

• ���ก�%"�0%���������&���%� 

<�ก��9�b���[�	����6��ก��ก���Z� 

• ���ก�%"�0%���������&���%�&���ก��������ก����*�R�� (TEPCOT) ���� 5  

<�ก��9�b���;��;��6�����n��ก����Y��:���ก� ��R��	�;��Y��[�;X� 

• ���ก�%"�ก��������)�&ก��&����#�		�����$�2��%� (#.!.	�.) ����
�� 5  

<�ก��9�b���[�	����6��ก��R����� 

• ���ก�%"�0%���������&���%�&���#�
��ก��������� (#��.) ���� 3 
15. ���R��" I��.�I��ก�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

<�ก��9�b���;��;�[�	��ก��HoกS�a�������ก��4���d6� 

• Financial Executive Development Program (FINEX 14) 

<�ก��9�b�� Crestcom Bullet Proof Manager 

• ���ก�%"���b��
�กD�ก�������� 

�����;;���U8�h 

• Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption 
16. �����,�ก� ��,����#�� <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 
17. ���R�"�� )��
���	 <�ก��9�b���;��;���4���;�[�	��ก��;ก��	��S�6d6� 

• Directors Certification Program 

 4.5    ก�����4;��T������a��4�Z�<�Z�678	��<��กQ�;6���กZ 

�*�ก��	ก��	!��	������*�ก��	ก������������)��*����"!��
�
+�����
��)�&�"���	����+����!��#
��ก��.���	��0�
���$!�.��,���)������
��������ก���	
��ก� &���#
��ก��.���	��&��ก���#)��+����!�$��
��.��R�	�*�ก��	ก�����D�
�� �!��)��*�!��	�"�
ก�!�
��)�
+�ก��.���	�� &�ก��.���	��)������./� 2 ��#����ก � ! "�#R�2#�&ก��.K���"����&���ก������ (Financial KPI) ���"�#R�2#�&ก��.K���"����
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&���
��-	��R�ก������ (Non-Financial KPI) 
�2���2 "�#R�2#�&&��ก���#)��!&���!�ก��#����
�I�� ���,ก�)����.f��	��������#$!����D�
 &��+��'�1'�
�1��ก��*�����S�#�,��ก�)��$*���2�e ��#	&�#� 

�� �!���ก��.���	���./�-.!����	�.����
,�S�� �*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)�)�&���	�ก��.��R�	��#	ก��
ก��	ก�����0%���������&���%�$!�ก���	
��ก� &�-	�	�.��,���)������
��������ก���	
��ก��$����#	 ก�!�ก��.���	��0����.��,���)������
��������
ก���	
��ก�.E�����2� �!ก)�ก��2 ก��.���	��0�ก��.K���"����$!�.��,���)������
��������ก���	
��ก�)���)��*�$�!	%�)�ก0�ก��.���	��$!�
.��,���*�ก��	ก����!�"���e ก���#� ! �*�ก��	ก��"�#)�!� �*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� ��#	ก��0�ก��.���	��)�ก�*�ก��	ก�����
�������)��*����"!��
��!�!�ก&�#� 0�ก��.���	��)��+��$��-.��������ก��.��R�	�*�ก��	ก�����D�
  

4.6 �T�ก��ก��<�
T�Z�U	6�
9���<��� (Succession Planning) 

 ���D�
-&�	�ก��ก+���&0%�� �
!&"+���������
���+���g-#����
�ก"+������ �� �!���ก��&+�����,��ก�)�./�-.!�������� �����"�!�� �!�  
&��*�ก��	ก��	!��	������*�ก��	ก������������)��*����"!��
�&+�����ก��&%�����	�ก��)�&
+��0�� �
!&"+������$!�0%�������
�%���&$!����D�
��ก���	
��ก�  ���
�
#��0�&��ก���#�./����� �� �!�#�	��	���	 �+����������"+������������ �*�ก��	ก��
�����ก�
�����)��./�0%���)��*����.���	��0%�� �
!&"+������ �� �!�+����!�*�ก��	ก������������)��*����"!��
���)��*�!��	�"� 

 5.      ���;pU8���9��������a��;  

R �!�����$!�ก���	
��ก����� �!��#�	J �!��"�����)���,��	1 !-&�#���./���ก(��
���+���g$!����D�
"�2��"���ก����	&+�����,��ก�) J'��
+����
0%�	���#�-&������ก�&�#�	�R �!	���"�!���ก���$!�ก���	
��ก����� �!�$!�ก����-#�J'���#�		�.����
,�S��!����"�!�� �!��� �!	�"�(���%���& �%ก���)�
-&�����+�����+�
��	���*��� &�#��#�	�!��)��� �#�	�R �!1 !-&� �#�	J �!��"����)��" �#�	)���กS�ก&� �#�	-#�#���)����#�	�./�	 !!�R�� 
�2���2 
�#�	J �!��"��1 !-&�#���./���*�	��"�� 2�(��$!�ก��-&������ !ก�./����ก���$!����D�
 

�*�ก��	ก��������ก���$!����D�
�#	
�2�ก���	0%��������%���&���0%���������&���%�	���	���
��)���กD�	�"�(��!���%���&$!�
ก���	
��ก����� �!��#�	J �!��"�����)���,��	 &��'&	�������#.K���"� &��"�!-.��2 

ก) ก��.K���"�"�	กQ�	������������$�!������ 
$) �#�	$�&����
��0�.���R��)�"�!�-&����ก���.T&�0�����"���	ก��
����	���	�� �!�������)#��ก��	�0�.���R��
��	�

�����+���g-	�-&�	���#���ก���#�ก��"�&����) 
�) -	�!��g�"������ก�������� !���! �����& $!�$#�g
��	�	%���� �� !0�"!��
�! ���& J'��!�))�1%ก"��#�	#���./�ก������� !���

����� 
�) .���&U�&���)���,��	)�"�!�-&����ก��)�&ก��!����	�.����
,�S�����.����� 

���	�������6����ก��9��9Z��ก��6Q���9���������Y�8�  

��.E 2554 ���D�
-&�)�&
+� "���	��9��9Z��ก��6Q���9" (Anti-Corruption Policy) $'2� �� �!�./��������ก��.f!�ก��ก��ก��
+�

�)��"���ก������� !��������$!����ก�����ก���	
��ก� �!ก)�ก��#�����
���./���#
���'&1 !J'���+�-.�%�ก��.K���"����# ���D�
���-&��������	
����$����#	ก�)ก��	"�!"���ก��
�)��"!����"�!�� �!�	�&�"�!& !�
��R�� �./���'�����	�R�กก���	��ก$!� ��#��#	.K���"�$!�S���!กR�-
���
ก��"�!"���ก��
�)��" (Collective Action Coalition Against Corruption �� ! CAC) &�-&�0���ก������!�(���)�ก�*�ก��	ก����#��#	.K���"�
$!�S���!กR�-
���ก��"�!"���ก��
�)��" �	 �!#��
�� 8  "����	 2556  !�ก
�2�)�&
+�ก��� �!��� "�����"�!"���ก��
�)��"" J'��-&����ก��!��	�"����
��������)�ก�*�ก��	ก�����D�
 �� �!���������)�&ก��&�#��#�	J �!��"����)��" "�!&)���������������ก����$����#	ก�)ก��	"���e !�
��R�� 
ก�)ก��	�&��$�#���&�����"�!"����!����.R��� ��#��"�!"����!����.R��� 2558 #��
�� 6 ก������ 2558 * I%���ก������JU�
����#��&� �./�"�� &���#��
"�!"����!����.R����	 �!.E 2558 
��0���	� กU-&���&��)"���	*�"�!"���
�)��""�!0%�	���#��ก���#$�!�
��,��ก�)&�-&�)�&
+������ !�)���)"���	*�
"�!"���ก���������� �� !0�.���R��"!��
�)�ก0%�	���#��ก���#$�!�ก��,��ก�)
�ก�%.����	 �!	�ก������	����gg� �� !�ก�&S���0%ก�����ก��
+�
,��ก�)  
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�!ก)�ก��2 ��R�#�"�!&�#��
��0���	� 0%�������ก���	
��ก����-&�����R�g�./�0%����������ก����#$�!
���ก���#$�!�ก��ก��"�!"���
�)��"
����!����.R�����ก����#���+���ge �������2� �#	1'�ก���$����#	ก�)ก��	�������	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&�������D�
S����	�&�"�!& �R�� ��.E 
2558 -&�����R�g�./�#�
��ก������������ก�%"� LEthical Leadership in Program (ELP)M  )�&&� �	��	�������	�1����ก��	ก�����D�
-
�  
��#	��#���� �!� L�
��
$!�0%���������&���%���ก��0��ก&��������� �!�ก��"�!"���
�)��"$!�!���ก�M )�&&� �	��	���D�
)&
������-
�  ก��
�$����#	�./��	�R�กR	�	�������	��*,��	
��ก�������������	 (Financial and Social Responsibility Club (FSR))  ������-&��$����#	ก�)ก��	
����#����#�R�ก�� �����#	��&��)"���	*���ก��$����� �!���*,��	�#�	J �!"��$!���� !$���S��,��ก�)! ��e !�ก&�#� 

9.2 �:�ก��;ก��YQ
���� 

�� �!���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��������.f��	���%���& �����กD�	�"�(��ก��&+������������&���%� �*�ก��	ก��-&�	�ก���"��"�2�
�*�ก��	ก��R�&��!��� �!R�#��������S���$!��*�ก��	ก����ก���!�
���� !��)��*�I'กD��� �!�"���e 
���+���g��������!��& !�
� 
�*�ก��	ก�������� �*�ก��	ก��"�#)�!� �*�ก��	ก������������)��*����"!��
� ����*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��  �*�ก��	ก��R�&
��!�	�!+���)��ก��"�&����)�
��*�ก��	ก�� ���!�#�	��U��� !$�!���!�������*�ก��	ก��"�&����) "�	ก�!�
���*�ก��	ก����U��	�#�
	!��	�� ��ก)+��./� �./����#e -. J'��!����*�$!��*�ก��	ก��R�&"���e )�"�!�	��#�	��	���	ก��$��&$!�,��ก�) $!��$"ก��&+�������� 
.����ก��*�����#�	�R���#R�g$!�ก��	ก���"����� ����./�-."�	���กก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&�  �	�R�ก���*�ก��	ก��R�&! ��
��	���#�-&�
������ !!�)	���#�-&����������ก���&)�-	�	���
,�!!ก��������������ก����)��*����ก��&��ก���#�� �!���ก�������#�	$�&����
��0�.���R��  

�*�ก��	ก��	�ก��ก+���&�
��
���������ก$!��$" !+���)����
������#�	���0�&R!����#����*�ก��	ก�� �*�ก��	ก��
"�#)�!� �*�ก��	ก������������)��*����"!��
� �*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� ����*�ก��	ก�������� !����R�&�)� &����.-&�&����2 
(������!��&.��กK��$�! 8.1)  

�*�ก��	ก��"�#)�!� -&����	!��	��������0�&R!���ก��ก+�ก��&%������ก�&�#�	!������ก���!�
��������
��ก������ ก���#���	���
"�#)�!�S���� ���ก��.Q���"�"�	กQ�ก*Z���������$!�ก���	
��ก� �!ก)�ก��2 �*�ก��	ก��"�#)�!��������#�	�R �!	�������#�	����R �!1 !��ก��
�.T&�0�$�!	%�!����.��������1�#� "�!&)�1'� ก��ก+�ก������ก�&�#�		����)������ก��1�#�&��!+���)��ก���#�ก��)�&
+���ก���������1%ก"�!�!����
�	��"��	0�����.T&�0�"�!��,��*�-&�!����
���#�� �*�ก��	ก��"�#)�!����	��
��
��ก������	������#�	�./�!�������ก��0%�"�#)�!���gR�)�ก
S���!ก��ก������#�	��U����#�	1%ก"�!�$!���ก������"�		�"�(����gR�
��-&����ก���!	���&�
��#-.
��jp��������)�&
+�$'2�  

�+��������D�
��!�!�)	�ก��)�&"�2��*�ก��	ก��"�#)�!�$'2��� �!.K���"�����
���i��������D�
��!���2� -."�	
��กQ�	��ก+���& ���
�*�ก��	ก��"�#)�!�$!����D�
��!�)�"�!�������ก��.K���"��������*�ก��	ก��"�#)�!�$!����D�
��g�
���S���"����ก�ก*Z�ก+�ก�� 
����#	ก���	$!�,���������.���
I-
� 

�*�ก��	ก��"�#)�!�-&����ก���"��"�2�)�ก�*�ก��	ก�����D�
 .c))�����*�ก��	ก��"�#)�!�.��ก!�&�#�ก��	ก��!����)+��#� 3 

��� -&��ก� �I. &�. !�����"�� ������)���#�b�� (.��,���*�ก��	ก��"�#)�!�)���S�
���� ��g)��R�� ���I. &�. "��* ��I�	���b��           
&�ก��	ก��"�#)�!�$!����D�

�2� 3 
���	��#�	�%����.����ก��*���ก���!�
��������
��ก������$!����D�
 ������!��&�ก���#ก��ก��	ก�� 
.��กK"�	�!ก������ 1  

�*�ก��	ก������������)��*����"!��
� -&����	!��	�����.K���"�����
����ก��ก+�ก��&%�������������ก�ก*Z���ก�������0%�
��	��#�	
��	���	�� �!&+���"+������ก��	ก�����0%���������&���%���&$!����D�
 �� �!.K���"�����
�����*�ก��	ก�����D�
 .��,���)������
�������� ���ก��	ก��
$!��*�ก��	ก��R�&��!� �
��
����
��$!��*�ก��	ก������������)��*����"!��
�����#	1'�ก���"��"�2�0%���������&��!�#��
�����!&�.��,��
�)������
��������ก���	 ����"��"�2��*�ก��	ก�����D�
��!�
��!�%��"�ก��ก+�ก��&%��&����#����ก+�ก�����&%���1����ก���������"��&
�� J'��-&��ก� 
,�����
��ก� ��. 
��ก� ��). 
��ก� �!ก)�ก��2 ���
��
ก����)��*����"!��
� �*�ก��	ก������������)��*����"!��
� ���
+�����
��ก+�ก��&%��
ก���+������-.�������R� ก��ก+���&0�"!��
�
��!���!��	�)�ก0�ก��.K���"���� ก��ก+���&���"!��
�
����	���	�+�����.��,���)������
��������
���0%���������&��!�#�� �� �!�������*���������#���ก�����D�
"�!-. 
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�*�ก��	ก������������)��*����"!��
�-&����ก���"��"�2�)�ก�*�ก��	ก�����D�
 .c))�����*�ก��	ก������������)��*�
���"!��
�.��ก!�-.&�#�ก��	ก�����D�
)+��#� 4 
��� -&��ก� I.&�. .��*� 
��ก� (.��,���*�ก��	ก������������)��*����"!��
�) 
����!� ��
 R�� (���!��UกJ���&!�� �!R R��) ��������� �R��R�  �������1�"�� !�!�	*� &�.��,���*�ก��	ก������������)��*�
���"!��
��./�ก��	ก��!���� 

�*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� 	�����
����ก��ก+���&�����ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�����)���,��	,��ก�) ก+�ก��&%����#.K���"����$!�
�*�ก��	ก�� �*�ก��	ก��R�&��!� ���0%������� ����./�-."�	�����ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� )���,��	,��ก�) กQ�	�����กQ�������
��
�ก���#$�!� 

�*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��-&����ก���"��"�2�)�ก�*�ก��	ก�����D�
 .c))�����*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� .��ก!�-.&�#�
ก��	ก��)+��#� 3 
��� -&��ก� ���S�
���� ��g)��R�� (.��,���*�ก��	ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��) ����1�"�� !�!�	*� ��������#.��&&� 
ก�ก#�b�� 

�*�ก��	ก��������  ���0�&R!��������&��.K���"�ก��J'��"�!�	�ก����)��*���������!��&$!������ $�2�"!�ก��&+�����ก��  ก��
������
�����ก������ ���ก��)�&ก��&���! ��e J'���#	1'�ก�����$�!���!����ก��*�ก��	ก������ �!�ก��)�&�����.��	�* �*�ก��	ก��
������	�����
����)��*��� �!�����&�#� J'����ก�*�.ก"�"�!�-&����!��	�"�)�ก�*�ก��	ก�����D�
 &��i���ก�*�
��"�!�"�&����)��R�#�
�����-	�	�ก��
.��R�	�*�ก��	ก�����D�
 �#	
�2����	�!+���)�"��"�2��������+�����+��*�ก��	ก��R�&��!�
�����0�&R!��i����� �!��� �!����	.����
,�S����ก��
���������S����ก���	
��ก�  

�*�ก��	ก��������-&����ก���"��"�2�)�ก�*�ก��	ก�����D�
 .c))�����*�ก��	ก�������� .��ก!�&�#�ก��	ก��
��	���#���#	
���������/1 4 
��� -&��ก� ���!���R !S�I�ก&��I���ก�� (.��,���*�ก��	ก��������) �����
�I�� �� !�	���	��� ��������� �R��R�  ��� ���R !-
��� J�� (�����#���& J��) 

�*�ก��	ก���i���ก�)&���"���e $!����D�
 

• �*�ก��	ก���������#�	������ .��ก!�&�#�0%���������&���%�)�ก������"���e $!�ก���	
��ก� -&����ก���"��"�2����	!��	��
���.K���"�����
��&��*�ก��	ก���������� �!��)��*������ก���������#�	��������S���#	 $�&)+�ก�&�#�	������ ���ก���
,�
��ก���������#�	������ �*�ก��	ก���������#�	������	�����
��"�!����!��������ก���
,���ก���������#�	������ �#	1��
0�)�กก��"�&"�	�#�	����������*�ก��	ก������������*�ก��	ก�����D�
���
���  

• �*�ก��	ก��0%�������
��ก� .��ก!�&�#�ก���	0%���������&���%�
��&%�����,��ก�)���ก���#���	���ก$!�ก���	
��ก� -&����ก��
�"��"�2�&��*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)�กก�����!&�.��,���)������
��������ก���	 �� �!��)��*�ก+���&
ก���
,�ก��&+�������� �.f��	��
��ก������ ����0�,��ก�) "�!&)���.��	�*.��)+�.E$!�ก���	
��ก� ���ก+�ก��ก��.K���"����
�./�-."�	�0�ก���
,� ��������ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� "�!&)�กQ�������
���ก���#$�!� 

• �*�ก��	ก��ก+�ก��กQ�ก*Z����ก��.K���"���� -&����ก���"��"�2�&�.��,���)������
��������ก���	 �� �!
+�����
��
�
#�ก��
.K���"����, �#�	������&���.K���"�ก�����ก�)ก��	�#���	S���� �� �!���	����)#�� 	�ก��.K���"����
����	���	 
�2���&���
.����
,�S��ก��&+�����������&����#���	�#�	������ �!ก)�ก��2 �*�ก��	ก��ก+�ก��กQ�ก*Z����ก��.K���"���� ���	�
�
��
��ก��
+�����ก�&�#�	�R �!	���#�� ���D�
	�ก��.K���"�"�	กQ�	������������
���ก���#$�!� ���ก���#���	S����!����	�
.����
,�0���ก���	
��ก� �#	
�2�
�
#������)��*��0�ก��)�&ก����"�ก��*��#�	������&���.K���"�ก�����$�!0�&���&
��	�
����+���g 

                                                           
/1 "�	���ก�ก*Z�
��ก+���&��.��ก�I�*�ก��	ก��ก+�ก��"��&
��#��&�#�ก��$!!��g�"���ก��!��g�"������!$������
��!!ก��	� 
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• �*�ก��	ก���
�����������
I -&����ก���"��"�2�&�.��,���)������
��������ก���	 �� �!���0�&R!�ก+���&ก���
,�&���
�
�����������
I ������������ 2�(��&���.K���"�ก��������
I�+�����ก���	
��ก�  &�	�����
��
+�����ก�&�#�	�R �!	���#�� 
I%�������
�����������
I ��������� 2�(�� ��� �!��J���d�#!��  �1�.c"�ก��	�!	��#�"!�� ����������
I�� �!ก��)�&ก�� 
���!�.ก�*��+���ก���
+����!����	�.����
,�S�� �!ก)�ก��2���	�����
����ก��
�
#�����R�)��� ���ก+�ก��ก��)�&ก��&���
�
�����������
I "�!&)�������#�		�����.�!&S��
��������
I������������ 2�(��S����ก���	
��ก�  

• �*�ก��	ก��
�����ก������ -&����ก���"��"�2�&�.��,���)������
��������ก���	 �� �!
+�����
����ก��
�
#������)��*�
��������!���ก��������������� �0�ก��� �
!&"+������ ก�����������ก���
��	��#�	��	��1�%� ก��.���	��0�ก��
.K���"���� ������"!��
�$!����ก�����ก���	
��ก�   

�*�ก��	ก���i���ก�)&���"���e $!�,�����������D�
��!�! �� e 

• �*�ก��	ก���������#�	������$!�,�����
��ก�  
+�����
���#���	&%��ก�����������������#�	��������S���#	$!����D�

	�.K���"�-&�!����	�.����
,�S�����.����
,�0������#����"���e $!�,����� ���#������0�)�กก��.K���"�"�	��������
ก���
,���2�����*�ก��	ก���������#�	������$!�$!����D�
��g�S���"���#.K���"���ก��ก+�ก������#	ก���	$!�,���������
.���
I-
� 

      jp���������#�	������!���ก����jp��#�)���#�	������
+�����
����������ก��&%������#���	�#�	������&��#	$!�,����� "�	
��#
�����$�!ก+���&��ก���������#�	������&��*�ก��	ก���������#�	������ )�&���	�ก��������(����#�	������"�!�*�
ก��	ก���������#�	���������������
���ก���#$�!�!�����	�+���	! #���������#�	������
��!�)�ก�&$'2�)�กก��&+�����,��ก�)��	� 

• �*�ก��	ก����)��*�����R �!$!�,�����
��ก�������D�
��!�! ��
��
+�,��ก�)ก���������R �! ����*�ก��	ก����)��*�����R �!
��	�
.cg��$!�,�����
��ก� 	�����
��ก+���&��#
��ก����)��*�����R �! ����#���	�������.K���"���ก���������R �!����&�����ก�� 
�� �!���	�ก��&%������#���	�#�	������&�������R �!
�����1�#� 
�2���2	�����#���	����R �!�./����#��������������ก��.���	��
���"�&"�	�#���	ก����)��*�����R �!����&�����ก�� �!ก)�ก��2���	�jp��"�#)�!�S���� 
+�����
���!�
������R �! (Credit 
Review) ���"�#)�!�ก���#�ก����)��*�����R �!����./�-."�	���ก�ก*Z� 

9.3 <�ก4ก:r�ก�����<�ก��;ก�� ก��;ก���������T�Z	��<��b��	��S�6 

9.3.1  ก�����<�ก��;ก����ก��;ก������� 

�*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)���)��*���&�� !ก���ก����ก�!������
��	���*�	��"���	���	 �#	1'�	��#�	�%� 
�#�	��	��1 ���.����ก��*���&���"���e 	��#�	�$���)
��������!��&���ก������ ก��,����� �#	1'�,��ก�)���ก
����� �I�D(ก�) กQ�	�� ���
! ��e &��+��'�1'��#�	)+��./�$!�!���ก� ���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&� 
�2���2 �*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)����dc�$�!���!���
$!�0%�1 !���������!�J'�����!R �!�����
���#�-&����ก���� !ก"�2��./�ก��	ก���� !ก��	ก��!����$!����D�
&�#� &��.T&!ก�����0%�1 !�������!R �!
������� �!���ก����)��*��� !ก"�2��./�ก��	ก����ก��.��R�	��	�g0%�1 !����-&�"�	���ก�ก*Z�
�����D�
ก+���& ������!��&&����&�-#��� $�!��!�  
9.1.1  

�*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)����!����*�ก��	ก�����D�
��)��*��"��"�2�ก��	ก�����/�� !ก��	ก��!�����
�
ก�*�
��"+������ก��	ก��#��������*�ก��	ก���������"�! ���!ก)�ก1'����#!!ก"�	#��� �� !�� �!��)��*����!"�!
��.��R�	0%�1 !������ �!
�� !ก"�2�ก��	ก�����/�� !ก��	ก��!������ก�*�
��ก��	ก�����"+������"�	#��� �� !�� !ก"�2�ก��	ก����	�����	�"�	&����ก�ก*Z���ก���� !ก"�2�
���1!&1!�ก��	ก��"�	
������-#���$�!������$!����D�
�./�&����2 
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1) ���0%�1 !����&�	"�$!�
��.��R�	0%�1 !���� ก+���&)+��#�0%�
��)�&+���"+������ก��	ก��$!����D�
�./����#e -. &����	�)+��#� -	�
��!�ก#�� 5 �� &�ก��	ก��)+��#�-	���!�ก#��ก'����'��$!�)+��#�ก��	ก��
�2��	& "�!�	�1���
��!�%�����R!�*�)�ก� ���	�ก��	ก��

��	���gR�"�-
�"�	
��กQ�	��ก+���& 

2) ��ก���������������� !ก"�2�ก��	ก�����
��.��R�	0%�1 !������ !ก"�2�"�	���ก�ก*Z����#�,�ก��&��"�!-.��2 

(1) 0%�1 !��������'��	������������
��ก��)+��#�����
��"�1 !�%*&�#�)+��#�ก��	ก��
��)��� !ก"�2� 

(2) 0%�1 !�����"�����)��R�����������
��	�!�%�
�2��	&"�	 (1) �� !ก"�2���������&��#�� !�������./�ก��	ก��กU-&� ��ก�*�
��
�� !ก"�2�������������./�ก��	ก��)�������������������ก�0%��&	�ก��!�������&กU-&� 

(3) �����J'��-&���������������%���&"�	�+�&����	� �./�0%�-&����ก���� !ก"�2��./�ก��	ก���
��)+��#�ก��	ก��
��)��'�	� ��ก�*�

�������J'��-&����ก���� !ก"�2����+�&��1�&��	� 	������������
��ก���ก��)+��#�ก��	ก��
��)��'�	� ����� !ก&�#�,�)�����ก
�� �!���-&�)+��#�ก��	ก��
��)��'�	�   

3) ��ก��.��R�	��	�g.��)+�.E
�ก���2� ����� !ก"�2��*�ก��	ก��
�2�R�&���!	ก�������#�&��# �"�����*�ก��	ก��R�&�&�	��กD�ก����
"+�������� �!&+�����ก�)ก��$!����D�
"�!-.����ก�!��
��
��)+��./�)�ก#���*�ก��	ก��R�&��	�)��$���������
�� ก��	ก��0%�!!ก-.
��2�)�-&������ !ก�$�����"+������!�กกU-&� 

4) 0%��./�ก��	ก����2��i����"�0%�1 !������ก��.��R�	0%�1 !�����
����2�
��)�"�2��� !1!�-&� !����-�กU&� 1����ก#��	�"+������#�������
�*�ก��	ก���������"�! �� �!ก)�ก1'����#!!ก"�	#��� �� !��2�ก+���&�#��&��
������-#����# ���ก��	ก��
������� !!�%�"�2�0%�! ��
$'2���	�����"U	
��#��� �#���"�#���$!�ก��	ก��)���� !��!�ก#���!��& !� 
�2���2 	"���ก��"�2�ก��	ก��&��ก���#"�!�.��ก!�&�#�
����������-	���!�ก#����	�����$!�)+��#�ก��	ก��
�������� !!�%� �"�0%�
��-&����ก��"�2�)�กก��	ก��
������� !&��#����2 )���!�%���
"+������-&�������
��ก+���&�#��
��ก��	ก��0%�
���$��$��� �"+�������
�R!�
��)�!�%�-&� ��ก�*�
��.��R�	0%�1 !����1!�ก��	ก��0%���'��
���"�2�0%�! ��$'2�-#��
�
�� 0%�
������"��"�2���2����!�%���"+������-&�������
��ก+���&�#��
��ก��	ก��0%�1%ก1!���2�R!�
��)�!�%�-&� 

5) 
��.��R�	0%�1 !����!�)��	"����ก��	ก�����&!!ก)�ก"+������ก�!�1'����#!!ก"�	#���-&�&�#�����������-	���!�ก#����	�����
$!�)+��#�0%�1 !����J'��	�.��R�	���	���
,�!!ก����� ���	���������#	ก��-&�-	���!�ก#��ก'����'��$!�)+��#�����
��1 !&�0%�1 !����
��	�
.��R�	���	���
,�!!ก����� 

�!ก)�ก��2 ���D�
ก+���&���	�)+��#�ก��	ก��
��-	�-&��./�0%���������&���%�	�กก#��)+��#�ก��	ก��
���./�0%���������&���%� ��$*�
��
)+��#�"�#�
�$!�0%�1 !���������g��"������)��./�-."�	��&��#�ก��1 !������ �!ก��1�#�&��!+���)!������	���	 

9.3.2  ก�����<�T�Z	��<�� 

�*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)���)��*���&�� !ก���ก����ก�!������
��	��#�	��	��1�����*�	��"�
����	���	 �� �!
&+���"+������0%��������%���& &�	�.c))���� 2!�"��
���R�.��ก!�ก����)��*� -&��ก� ��*�	��"� �#�	�%��#�	��	��1 ���.����ก��*���������
&���ก������ 0%�
��-&����ก����&�� !ก���&+���"+�������#�	���#��&���#����
�I����ก��������)�&ก������#
���&��#ก���*�ก��	ก�����D�
�� �!���
ก��&+��������$!�!���ก�.����0��+���U)����#�"�	�.f��	�� J'��0%��������%���&����*�ก��	ก�����D�
)�"�!�	��#�	-#�#���)J'��ก�����ก��
"�!&)�	�ก��.��������ก��!�����ก��R�& &��*�ก��	ก������������)��*����"!��
�)����!R �!�����
��-&����ก����&�� !ก"�!
�*�ก��	ก���� �!��)��*��"��"�2�"�!-.   

�+�����"+������0%�������! ��e 0%��������%���&)��./�0%���)��*���*�	��"��� �!���!"�!�*�ก��	ก������������)��*����"!��
�  ���
���!"�!�*�ก��	ก��$!����D�
�� �!��)��*�!��	�"��"��"�2�"�!-. 
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9.3.3 �Q:�;	�9�b��ก��;ก������� 

��ก�����������"��"�2�������$��&+���"+������ก��	ก��!������2� �����&��ก���#)�"�!�	���*�	��"�"�	�����ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��$!�
ก���	
��ก� (TISCO Corporate Governance Policy) J'���$�	�#&ก#��
��ก+���&&�.��ก�I�*�ก��	ก��ก+�ก��"��&
�� ���.��ก�I,���������
.���
I-
� ������!��&���.-&�&����2 

1. 1 !����-	��ก����!��� 0.50 $!�)+��#�����
��	���
,�!!ก�����
�2��	&$!����D�
 ���D�
��g� ���D�
��!� ���D�
��#	 �� !��"������
��!�)
	��#�	$�&���� 
�2���2 �������#	1'�����
��1 !!�%�&�0%�
���ก���#$�!�$!�ก��	ก��!���������2�e &�#�  

2. -	��./��� !����./�ก��	ก��
��	���#���#	��������� �%ก)��� ���ก��� 
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���D�
 ���D�
��g� ���D�
��!� ���D�
��#	 �� !��"������
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��!�ก#�� 2 .E  
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���./� ��&�	��&� �%��	�� �����!� 
�����"� �#	
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�� !����./�0%�1 !���������g� ก��	ก��J'��-	��R�ก��	ก��!���� �� !0%������� $!�0%�
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��,��ก�)ก�����D�
 ���D�
��g� 
���D�
��!� ���D�
��#	 �� !��"������
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5. -	��./��� !����./�0%��!���gR�$!����D�
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��!� ���D�
��#	 �� !��"������
��!�)	��#�	$�&���� ���-	��./�0%�1 !����
�����g� ก��	ก��J'��-	��R�ก��	ก��!���� 0%������� �� !������#�0%�)�&ก��$!��+���ก����!���gR� J'��	�0%��!���gR�$!����D�
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��!� ���D�
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   - -	�	� �  

9.4  ก��ก��ก�	
��ก��
��4������b��	��S�6������	��S�6���; 

���D�
�./����D�
��g�$!�ก���	
��ก� 
+�����
���#���	&%�����D�
��ก���	
�2��	&���&+�����,��ก�)S���"�	�"�(���&��#ก�� ���&+�����ก�)ก��   
�� �!.���R���%���&$!�0%�1 !���� &����&���ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� �������#�	������ ��b��,��ก�) ก+�ก������#���	 ����������������#�ก����#	
I%���!�%�
�����D�
 ���D�
��!��"������D�
)�&+����������	 !����#�ก���
,�
��,��ก�) (Strategic Business Unit) ���0�&R!�����#����&���ก��"��&
����%ก�����	���,� ������&���.K���"�ก������#���	����R �! ������!��&��������ก��)�&ก��.��กK������ 8-2  

"� 2��"�.E 2553 ���D�
-&�
+�ก��!�����0% ���������&���%����0% �������$!�ก�� �	
� �� ��0�&R!�&%���� !ก+�ก����#�������ก
� �	�
�#�	�+���g"�!ก��&+�����,��ก�)$!�ก���	
��ก� 	��./����ก��������ก�&$!����D�
 &����D�
-&�	!��	�� (Secondment) ���0%�������
&��ก���#-.������)�&ก�����D�
��!��"U	�#��&�	�������#�	���0�&R!��R���&��#ก��ก�!�ก��!������� �!���	����)#����	��1!�
�I�#����ก��������
)�&ก�����D�
&��ก���#-&�!�����"U	
��S���"������$!�ก���	 ����0�
��!��	�"�&��*�ก��	ก�����D�
 

�� �!���ก��
+�����
����ก��ก+�ก��&%�����D�
��ก���	�./�-.S���"�	�"�(���&��#ก�� ����./�-."�	���ก�ก*Z�
���ก���#$�!�/2 ���D�
	�ก��
ก+���&$!��$"����
������#�	���0�&R!�$!�ก��	ก�����0%�������
�����D�
	!��	������$��-.������)�&ก�����D�
��!�-#�!����R�&�)� 	�ก��
"�&"�	&%�����D�
��!����&+�����ก���.T&�0�$�!	%�
���+���g"���e !�������1�#�1%ก"�!��./�-."�	กQ�������
���ก���#$�!� &%���#���	������D�
��!�	�
����ก���#���	S����
����	���	�����&ก�	������! �#	
�2�	�ก��"�&"�	&%�����ก��	ก�����0%�������$!����D�
��!����.K���"�"�	����
�����
�#�	���0�&R!�"�	
��กQ�	��ก+���& &�ก��ก+�ก��&%��&��ก���# �*�ก��	ก�����D�
-&�	!��	������*�ก��	ก��R�&��!��#	
�2�0%�������$!�
���D�
�./�0%�
+�����
����ก���#���	&%�� ������!��&$!��$" !+���)����
������#�	���0�&R!�$!��*�ก��	ก��R�&��!�.��กQ����#$�!��!� 8.1 
��� 9.2  �+�����ก��
+����ก�����#������D�
��!�ก�������
���ก���#�� ก��-&�	��� !)+������-.J'��
��������
��	�����+���g �� !ก��
+����ก��
�+���g! ���&$!����D�
��!� �R�� ก�����ก���D�
��!� ก��!��	�"�ก������	
���� !�&
�� "�!�-&����	"�)�ก
��.��R�	�*�ก��	ก���� !
��.��R�	0%�1 !����
ก�!�ก��
+����ก��&��ก���#  &�
��0���	� ���D�
-&�.K���"�"�	�������$�!������$!�"��&���ก
���������.���
I-
� .��ก�I�*�ก��	ก��
ก+�ก�����ก
��������"��&���ก
����� ���.��ก�I�*�ก��	ก��ก+�ก��"��&
�� 
���ก���#$�!�ก�����ก��
���ก���#��ก��������ก��
��!�)ก�!����ก�&
�#�	$�&����
��0�.���R��!������������& 

9.4.1 	6	�6�����;��	T�
Y�	b���:�ก��;ก��	��S�6  

�*�ก��	ก�����D�
	��
��
���ก 2 &��� -&��ก� �
��
&���0�ก��&+�������� ����
��
��ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� ��&������U�
#���*�ก��	ก�����D�
-	������"�!�����#�	�+���g"�!ก��ก+���&��������ก���
,�$!����D�
 �"����"�!�"�&"�	&%���#���	ก�����������$!�
���D�
�� �!���	����)-&�#��������+���g"���e $!����D�
-&�1%ก�+�-.�R�.K���"�!����	�.����
,�S�����.����
,�0� ����./�-."�	กQ�	�� 
$�!ก+���& กK�ก*Z�"���e �� �!	�"�(��)�������*�%���&  

(1)  �
��
&���0�ก��&+�������� - ก��ก+���&��������ก���
,� 

�*�ก��	ก�����D�
"�!�)�&���	��0�ก���
,�������# 
����
�!�1'���#��&��ก��&+�����,��ก�) ���#����
�I����ก��&+�����,��ก�) 
��!���"$!����D�
 ��#��0�,��ก�)������2��#�	��.f��	��
��R�&�)������	��1#�&0�-&� �� �!jp��)�&ก��)���	��1�+�-..K���"����.���	��0�
-&�!�����	�+���	! �*�ก��	ก�����D�
!��	�"��0�,��ก�)�����.��	�*$!�ก���	
��ก�J'��-&�0���ก����)��*����
�
#�)�ก�*�
ก��	ก�����������# �� �!�./���#
����ก��.K���"����$!����ก������ก��
+�.��	�*ก��&�jp��)�&ก�����"���.E �0�ก��.K���"����)�

                                                           
/1 "�	���ก�ก*Z�
��ก+���&��.��ก�I�*�ก��	ก��ก+�ก��"��&
��
�� 
). 4/2552 �� �!�ก��$!!��g�"���ก��!��g�"������!$������
��!!ก��	� (i���
�� 2) 
/2 "�	���ก�ก*Z�
��ก+���&��.��ก�I�*�ก��	ก��ก+�ก��"��&
��#��&�#�ก��$!!��g�"���ก��!��g�"������!$������
��!!ก��	� 
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��!����	1'�"�#���R�2ก��.K���"��������.f��	��
��,��ก�)J'�� ��ก�*�
��ก��&+��������"���-.)�ก�0�
��ก+���&)�"�!�	�ก��"�#)���#��������
!�����	�+���	! �!ก)�ก��2�#�	�ก��.���	��0� ���������ก��#��������0�ก��&+��������&�jp��)�&ก��"�!�*�ก��	ก�����D�
�� �!���
���
�#�	� �����!�����	�+���	!�� �!���ก��&+��������.����0��+���U)����#�"�	�.f��	�� ก��"�""�	���.���	��0�ก��.K���"����!�����	�+���	!
)�R�#����R�21'��#�	���&��� �!�$!�0�ก��.K���"����)�ก�0����
��-&�ก+���&-#� �� �!&+�����ก���ก�-$-&�!����1%ก"�!����
��
�#�
� 

�*�ก��	ก�����D�
)�ก+���&�������ก��.K���"������ �!�R���ก��ก+�ก���#���	ก��&+�����,��ก�)"�	
��-&����	!��	��ก��
������
�����ก������ ก���.T&�0�$�!	%�
��ก������ ก��"�#)�!����ก����
�� J'���!&���!�ก���0�ก���
,�������#���������2�$!� 
ก���	
��ก���ก��ก+���&����� jp��)�&ก��)�)�&�"���	����+����!����������#.K���"��� �!����*�ก��	ก�����D�
!��	�"� &�
�*�ก��	ก�����D�
)�"�!�&%���������������#.K���"��./�-."�	���กก��&+�����,��ก�)$!����D�
 �����&��ก���#R�#����jp��)�&ก����	��1
"�&����)&+�����ก��-&����1��ก��*�"���e �./�ก��)+�ก�&�#�	0�&���&
����	��1���ก������-&� !���./�0�)�กก��"�&����)
��-	�1%ก"�!� 

�����)�"�!���!����	ก�)ก��	���ก
�2��	&$!����D�
 ���)�"�!���	��1.����.������� !����	�"�	-&��� �!�!������#.K���"���	�
�� !
��	�ก��.���.��� ����1��ก��*�$!�,��ก�)
���.������.��-. ก��)�&
+������
��R�&�)��./������กD*�!�กD���	��1.f!�ก��ก��� �!���
��
0�&���&-&� ���D�
)�
+�,��ก��	��	�-&�"�!�	 �!	�ก��)�&
+������
���ก���#$�!��!�������#�
����2� &��*�ก��	ก�����D�
�#�)�&���	�#�,�ก��
.���	��0� ���ก��������ก�)ก��	������
����	���	 

��ก��.K���"�"�	�������2�"�!�	�ก��)�&
+�	�"�(��ก��.K���"����
��R�&�)�&�	�ก��� �!���	�"�(��&��ก���#������ก���
�ก
��&��$!����D�

���&�
��#ก�� 
�2���2)�"�!�	������$!�$�!	%�!���!�������������&��#�� �!����./�	�"�(���&��#ก��
�2��	& �*�ก��	ก�����D�
�#�
)�&���	�	�"�(����ก��
�
#�.���.���������./����2����#�� �!��������	��#�	�!&���!�ก���0�ก���
,�
�2�������#���������2� 

ก���	
��ก�����#�	�+���g��ก��&+�����ก�)ก��!����	�.����
,�S��S���"���#
��ก��ก+�ก��&%��ก�)ก��
��&� ก���	
��ก�-	�	������
�����������	�ก��
+����ก��ก�������
��	��#�	�ก���#��ก�� �� !ก��
+����ก��J'��!�)ก�!����ก�&�#�	$�&����
��0�.���R�� 
�2���2 ��ก�ก�&
���ก��&��ก���#�*�ก��	ก��"�#)�!�)���)��*����ก��&��ก���#!�������!��&1��1�#� &�)������� ���/�� ! �+����!�*�ก��	ก�����D�

��)��*�!��	�"����#�"�ก�*� ���D�
)���)��*����ก��&��ก���#��	 !�ก��
+����ก��.ก"�ก�����
��#-. �����
���$��$���
��!�))�	��#�	$�&����
��
0�.���R��)�-	�	���
,���ก��!��	�"�ก���$��
+����ก��&��ก���# 

(2)  �
��
��ก��ก+�ก��&%��ก�)ก�� - ก��&%���#���	 "�&"�	.���	��0� ����#�	���0�&R!�"�!0����������
��   

�	�#���*�ก��	ก�����D�
)�-&�	!��	������
���+���ge ��#���g� �#	
�2�ก�����������.��)+�#������ก�jp��)�&ก�����#กU"�	 
�*�ก��	ก�����D�
�����	��#�	���0�&R!���ก��ก+�ก��&%�����"�&"�	ก��&+��������$!����D�
�� �!ก��.K���"�"�	�
��
&���ก��ก+�ก��&%��
ก�)ก��
��&�������1�#� �*�ก��	ก�����D�
�#����
���1'��S���#&��!	��ก��&+��������$!����D�
"�!&�#���#	
�2�.c))��"���e 
�2�S�������
S���!ก
��!�)	�0�ก��
�"�!���D�
 J'���#	1'��S���#&��!	
��,��ก�) ��������$!�กQ�	�� กQ����������"���e ก��	ก���#�"�����ก1'�
S����#�	���0�&
��!�)�ก�&$'2�"�	กQ�	���� !กQ�������"���e ����#�&%��������D�
	���������#�,�.K���"�
����	���	�� �!�#���	 
ก��&+��������$!����D�
���1%ก"�!�"�	กQ�	�� $�!ก+���&����������
���ก���#$�!� ก��	ก���#�"�&"�	���#�	�%��ก���#ก����#��	
��ก������
�2�
����&��
�!�1��� ��&��S%	�S�� ��&��R�"� �����&����ก� �#	
�2�ก���.������.��"���e 
��กQ�	�� กQ�������"���e 
��!�)	�0�ก��
�"�!
���D�
!�%���	! 

������
��jp��)�&ก��)�&
+�����+����!����ก��*�ก��	ก�����D�
 J'����&�$�!	%�
���ก���#$�!�ก���1��� ���0�.��ก!�ก��&���
"��� e !�
� $�!	%�
��ก������ ก���������#�	�������ก���#ก���������ก%�� 	 �S�����!� �S�#�����#�	0��0#�$!�"��& ก����
�� ���
��������
���2��� ���ก��.K���"�"�	กQ�	�� กQ�������"���e �./���� �!�	 !�+���g
���*�ก��	ก�����D�
)��R���ก��
+�����
���!&��!�&%��ก��&+��������
$!����D�
 �*�ก��	ก�����D�
�#���)��*����������$�!	%�"���e �������2�&�#��#�	�!��!� �����	�&��#���� �!���
���1'���gg�*�" !���
&���"���e �R�� 0�.��ก!�ก��
��1&1!� �#�	������
������	$'2� ก���R�!+���)����กD*�
��-	�1%ก"�!�$!�jp��)�&ก�� .cg��
���ก���#ก�������#���	
S���� ก��-	�.K���"�"�	กQ�	�� กQ������� y�y �#	
�2�.���&U�! ��e 
��!�)	�0�ก��
�"�!�#�	����R �!1 !����#�	1%ก"�!�$!���������2�e 



 
������� 2 
������� 9 ก��ก��ก������ก��ก�� 
 

9-24 

�*�ก��	ก�����D�
�#�ก+���&���jp��)�&ก��)�&����������ก���#ก��ก��&+�����,��ก�)$!����D�
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���ก�����	��!*� ����2>���$�ก��$�	��������������	��!*� ���� $����,*� ��	�)�	��	!�)���$,��E����� ����"���$��#!3������	��!*� 
!*������
(Key Risk Indicators)(�)��� ��"�$���9)ก��	ก�����������	��!*� ���� �	*����	�(�6����)��!���+�*	�$�	��-��9.7.1�������	���ก��-� ����

!*2���-��
!*9ก�����ก��) 

ก���	
��ก�	!���	���"��#��$�����	"��+�����ก��������� ��
!*	!"�ก�)
�$���%�&'ก���� �	(�)��* (�����		!ก�)���ก��(ก�0-
28���
!*�ก����กก��������� ��
!*"��+������� �����.�(�)��	�)�	"6�������ก����������ก��(�� ���)(���,*� ��� ��!���������ก��ก��ก��
�6(�ก��ก���������E����ก��	��1(�� ���)(���,���� ��!��"���#�� 
� 
!*���ก�����#��%6��/���ก���6ก�����	+���/ (02) 633-6000 
� 
��.�0G$/-� ���&�
�� �25���� �,�14 =?��ก��ก����,���� ��!������$��� 
!*�����ก ��������,���-��������������+��ก ����	��1(�� 0��"���
#�� 
�  HR Help Line ��-��	6�-� "6�(�� �)16ก�ก.��25����	���-��"��+�����,�-����� ��!���)16ก������)�/(ก�0-(�)��� ��$�	ก�)���ก��
���������	��!*� ����2>���$�ก��E���� 7 ����������-��"��+���
!*	!"�ก�)
����(� (�) 14 ����������-��"��+���
�*�02 

2. ก�	����%��ก�	"*!	���	+	
&�
,� 

 ก���	
��ก�������	������ก�����������ก��ก��ก���6(�ก��ก��(�)	!(��2>���$�
!*���� �����6 ก���	�$�'����ก��$��$���ก��
����$
���/��2#�*�	�$����)�)����ก��� 46 2<�4 	!���	+���	��ก��-���"�
�3 ������ก���"�(+��(�����ก���2�!*��(2� 
�%��$�02�6�ก��2>���$���	!
ก��2�6ก=8 ���ก��2>���$� ������ G,*���$�/�����$�25���4* ��������	� �/ก�(�)ก������25��6�	,�ก��2>���$� ��-� +��ก �� 
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 ����2<2553ก���	
��ก�0�����	� ��	(�� ��$���	9/�25�(�����	$��$���ก��
����$-� E����ก#�0
���"ก��2�)#�	�)���#�$����
����ก������ (�����	2v���$� (Collective Action Coalition) ��ก��$��$���ก��
����$-� E����ก#�0
�"G4* ���$�3 ���	��	�� ����	�1����
ก��	ก�����&�
0
� (IOD) ���	ก����ก�����0
���ก�����$�� #�$��	��	���&�
��
)��!��0
�(�)�	��	������0
��+,*����	ก���� ����	����ก��
ก������������ก������ 2�� ��-� E�����ก����ก#����� ก��ก������ (�����	2>���$� (Collective Action Coalition) �� ก�����25��� ก��
�)���#�$�
!*0�����ก������������ก��'���(�)�����ก ���9)ก��	ก��2u� ก��(�)2���2��	ก��
����$(�� #�$���,�2.2.#.(�) Center for 
International Private Enterprise (CIPE) (�)0��	!ก��+�7��(��2>���$������	�)�		����� $����,*� �����&�
0��"���ก������� '��)��ก
�9)ก��	ก��(�����	2>���$�-� E����ก#�0
���ก��$��$���ก��
����$�	,*����
!*8$����	2556(�)	!ก���$�!�	ก���������ก��$������ก������� 
'��)�� ก������2< 2559 �+,*�(�� ����,�(�)��$���	9/-� ก������������ ก��$��$���ก��
����$�����&�
+���	���ก����������(�)�-�����	
ก��ก��	���� ก��(�����	2>���$�-� E����ก#�0
��+,*�ก��$��$���ก��
����$�25�2�)���
�ก2<��	14 ก��������	���		,�ก������� ��
� ก����
ก����������ก���������ก���ก!*��ก��ก��2u� ก��ก��	!�����ก!*��-�� ก��ก�����/��2#�*� 

ก���	
��ก�0��	!ก��������	!�����(�)(��2>���$��ก!*��ก��ก��$��$���ก��
����$��	!ก��
�
�����		!2�)��
��E�+�25�2�)���
��ก��ก�!3ก���	
��ก�������	!ก�����	(�)ก���,*�������+��ก �����
������	��!*� (�)(��2>���$����� $����,*� ����������)�������ก!*��ก��
(��2>���$�����,*� -� ก��$��$���
����$�25�������4* ��ก��2�)�	��"�2�)���2<-� +��ก �� (Compulsory KPI) ��ก��ก�!3�9)ก��	ก��(�)
"6��������)����6 �)���	(�� ��ก14 ��$���	9/ก��$��$���ก��
����$"���ก�����	ก��ก��	ก��� �/ก��	��	��,�ก���	���	���		,��,*�
!*$��$���ก��

����$(�6����)��!���+�*	�$�	��-��10.5(��
� 2>���$��+�*	�$�	�ก!*��ก��ก��2u� ก��ก��	!�����ก!*��-�� ก��ก�����/��2#�*�) 

3. ก�	���	��")��*.��� 

 ก���	
��ก�����������ก��E���$�ก���-� กv�	��������4 14 ก������+��
��	��&�#����� ���� �����������	$�)���ก���ก��
������� ��-� � �/ก�
!*2�)�����	�����.��)$�� $�3 ��6�����ก'��-� ก��	!��9���	(�)	��&����	��ก������������ก���� ��3�� �/2�)ก��
������
!*0	���	��1�)���0������,�Jก������+$����
��	��&�#�KG4* 1,��25���
��-�3�+,3�'�����	��&�/
�ก��	!%�ก���%�!���	�25�	��&�/	!��
��(�)
���!E�+�
���
!�	ก������25����ก���ก���	
��ก��4�	�*�
!*�)0	��)�����,��)�	��$����
��+,3�'��-� +��ก ��
�ก�)���(�)�������	0214 "6�	!����0��
������!���ก
�กE������
!*	!���	�ก!*��-�� ��	+���/ก��� �/ก���0	�	!ก��(�� (�ก 

 ก���	
��ก�������	����+$��"6��ก!*��-�� 
�ก=?���������"6�1,�����ก���	
��ก����ก����ก&���
��(�)"�2�)�#�/-� "6�1,�����
�กก���	���� 
��	�E��$�	��
��-�3�+,3�'��$�	กv�	��-� "6�1,�������ก���	
��ก�0���������ก�����"6�1,�����
�กก���	0�����-��	6�
!*������-� ���&�
���1�����
������!��ก��(�)������2�)#�	"6�1,��������&�
�)�#��!�!� �)(��(����!� �)�	 (Cumulative Voting) ��"6�1,��������������	��1�#���
������
#,*�(�)($� $�3 ก��	ก������)(�)	!ก��� �)(����!� ��,�ก$�3 ก��	ก���25����������+,*����	�25����	(�)2�� �� 

�������+��ก ��ก���	
��ก�������	������ก��ก��2>���$�$��+��ก ������ ��$����	��	�E��"6�������������	������ก��+��ก ��
�ก
�)���0	�����)��ก��%4ก&���ก�1�������)0������ก���
���
!�	ก�����	ก�������
� ��#�#!+-� +��ก ��-43���6�ก��"� �����	��	��1���#�
�)��������"�$��(
�
!*	�*���0�����+��ก ���)0�����"�$��(
�
!*�25����	���&�
�2I�ก��� ��ก��+�7��%�ก�E�+�����ก��+,*����	ก�������
����#�#!+ 

4. ก�	&0�
�����	����������&'�)		� 

 ก���	
��ก��#,*����+��ก ���25�
��+��ก�
!*��������ก������������ก����,*� ��ก
��+��ก�������25��������������� ��* -� ก���+�*	-!�
���	��	��1��ก��(-� -��(�)ก������ ก���$��$
!*��* �,��� ��3�ก���	
��ก��4 ������	����+$����
��-� +��ก ����ก��ก�!3ก���	
��ก�1,����ก��
��!���6��25�������4* -� ��7����	� �/ก��� ��3��4 	!���������ก��+�7��
��+��ก������
!*��������ก����!���6�-� +��ก ��
�ก��+��ก ��($�
�)��	!����
!*���"��#��$��ก��+�7��
� ��#�#!+-� $�ก���	
��ก������������+��ก ��(�� ���	�� �	��(�)���	������ ����ก��+6�������� 
�2I��"�"����)��ก��������"� ���2I��ก��(�)��������,*� 	,���2ก�9/
!*��	�)�	$�����ก��� 
����ก��+�7��������+,*�����	���� 
%�ก�E�+-� �������	�� �������	��	��1��ก��2>���$� ��$�		�$�'���6 ���(�� ��������9��#�#!+ 

 ก���	
��ก���������ก��	!�������	-� +��ก ����	!#�� 
� ���+��ก ��(�� ���	�����.�"����)���,*�������
����.$E����� �/ก�
(�)�)��ก��2�)�	��"� ����ก��ก�!3�� ���������ก��
!*�������	
�ก����0��(ก�������ก�������ก&�+�����ก��2�)ก��#!��$ก�����ก���������!��
��$�ก� 
������� ��!3� #!+ก��������������#��������������#��^+�)�����)��������� ����,��(�)���$��(
�
!*��	�)�	ก������� ����,��(�)���
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��� ����������ก������#,*��#��G,3��1��$/�1��ก������$/(�)
!*��6���%��������ก���+,*�G��	(G	������6���%��������ก��� ��ก6��+,*�ก�9!^�ก�^��� ��
�����25�$����ก��ก�!3�� 	!ก��ก��	���
��ก��$�	���	����-� +��ก ���+,*���9E�+#!��$
!*�!�#��ก��ก��	��กก���� ก��ก��ก��	�� ����/
2�)���2<�25�$�� 

 ก���	
��ก��2I�ก��� �������ก��+�7��(�)���	ก�����������#�#!+
�ก�)���#�3�
�3 E������������ก����!��ก��(�)-��	����� ����
ก��=zก���	(�)+�7�������ก���3�	�� ����ก��=zก���	���#� Jก����!���6����� $����,*� K�+,*�����ก��"�����+`$�ก��	
!*������ ���� #�����G4* �)
=zก���	+��ก ��
�3 ���������	�6�(�)
�ก&)�^+�)�����+,*��#���ก��2>���$� ��$�	2�)�E
���ก��ก��=zก���	
�*�02�+,*����+��ก ����	��1
��!���6�(�)2���$������-��ก����7����	
��ก�0������ �����.�$�����ก��=zก���	
�ก&)(�)���	��	��1
!*� �/ก�$�� ก�� 

 ก���	
��ก��� 0�����$�3 J%6��/ก����!���6�
��ก�K (TISCO Learning Center) �+,*��25�%6��/ก�� ��ก��=zก���	$�����+�7�����ก�6$�
$�� H
�3 
�ก&)
!*��,3�$��ก��
�� �����	�6�������#�#!+$�����ก��2�6ก=8 ������	� �/ก�ก�����,� TISCO Learning Center 	!�
��
��ก���+�*	
-!����	��	��1���(ก�� �/ก� (Organization Competency) ����	 (�6����)��!���+�*	�$�	�ก!*��ก��ก��+�7������ก���-�� 8.5 �����ก�-� 
����
!* 2 ���-��
!* 8 ก�����ก��) 

 ��ก��ก�!3�+,*��25�ก��+�7��(�)�� ����	%�ก�E�+��ก��2>���$� ��-� +��ก ��ก���	
��ก���=?��+�7��
��+��ก������0�����ก��
=zก���	���+��ก ��-� ���&�
�����,����� $����,*�  

5. ����	
����������2%�	��� 

     ก���	
��ก�	!�����
�%�/
!*	�� 2�)ก�����ก������	�$�'����������9�6 ����!ก
�3 ��	��1$����� 
�ก���	$�� ก��
� ����ก��� ��
�������	
��	�
�+,*�#������� ���		�* ��* (�)���� ����/��9���
!*��* �,����ก���6ก���"6�1,�����+��ก ��(�)�� �	�� ��3�$����)�)����ก���462<
ก���	
��ก�0��	�� 	�*�������ก��
� ����ก��� ������ 	,���#!+�������	#�������($��)2�)�E
���ก���25����� �!����ก�������� ����	!�6ก����25�
���%6��/ก�� 	�� $����� ���	$�� ก��-� �6ก����+,*��������"��$E�9y/
!*���ก�����������		�� 	�*�
!*�)�+�*	��9���ก�����ก�����(ก��6ก������� 
�6 �����(�� ��� �����ก��ก�25�4��� ��0��(ก����ก���	�6ก���������� (Retail Banking) ���ก���	�6ก������&�
 (Corporate Banking) ���
���ก������!(�)ก� 
�� (Wealth & Asset Management) (�)��������� ������ก�� (�)���	���"��#��$���� �	 (Corporate Affairs & 
CSR) 

ก���	
��ก�(�)���"��$E�9y/(�)���ก��$�	���	$�� ก��-� �6ก���	!ก���,*����#!3(� ����)��!��� ,*��0-�+,*����	�-��������!��
����4 14 ��
��-� �6ก����25����ก(�)2>���$�$�	กv�ก9y/���	���"��#��$��"6����E�E���$������ ��ก��ก���6(�
!*�ก!*��-�� ���� ���� ����	!ก��
�����#�� 
� ก��$��$���,*����
!*�)��ก��������6ก���(�)	!%6��/���ก���6ก��� (Contact Center) ������ก��$��� 24 #	. 

��ก��ก�!3ก���	
��ก�	!�������ก��+�7��"��$E�9y/(�)���ก��
� ก��� ��0	��� "���!�$��������	��
��#��ก���	���ก��������
+�9�#�/G4* �������ก����������
��ก�0	�0��������ก������#,*������������,���$������$�������25�ก��������������ก��ก���#�����
!*0	�����25�(�)
�25�E��)��!3���28���������ก������#,*��������-� �������4 �25����ก��(ก��6ก���
!*	!���	$�� ก��
� ����
!*��6���%�����+���)(�)� ��
��
�	����!�������ก���25����ก$�����ก���������#,*�(ก�"6�2�)ก��ก��-���ก�� (�)-������	
!*����������ก��
!*0	��� "�ก�)
�$����* (�����	�25�$��
5��ก��ก�!3�������� 	!���ก�����=�ก� ��(�)ก��� 
���+,*�ก�)$�������ก��ก����	(�)ก��� 
�����)�)����+,*�#�������ก&!�9������	!� ��
�)�	0���#����� 0	������ก
�3 �!3���ก������ก��� 
���)	!��������
!*������	�6�(�)	!ก�����	��		���25�2�)����+,*�������(�)���(ก��6ก�������ก��
���	�-�������� (
���� ����	��1��,�ก(��
� ก��� 
��
!*��	�)�	ก��$���� 0�� 

         6. ก�	�2��	
ก.��,�����%�� 

   ก���	
��ก�������	������ก��ก���#�
��+��ก����� �6���9�������6�ก��ก��2�6ก=8 ��$����4ก��ก&���* (�����	(ก�+��ก ����	!�2u��	����
ก�����ก��"�ก�)
�$����* (�����	��กก������������ก������ ��* �,�(�)�� ����	���	���		,�02�� "6�	!����0��������!�-� ���&�
{ 

��
!*"���	�ก���	
��ก�	!������� ����	ก��ก��	2�)����+��  ��(�)
��+��ก�����ก��2����2�!*��+`$�ก��	(�)ก�)���ก��
2>���$� �����	!ก���#�
��+��ก����� 2�)����(�)	!2�)��
��E�+�6 �����
��#��ก��(�ก��,3��6��a��/	+��ก ���25���,3�2�(-���3����������)5
$��$��2<�+,*�#���+��ก ��2�)��������#������������,*� ($� ก��(�)��	�)�	ก���E�+��ก�%ก��$�3 ��9�E6	����,*� 2�����ก�%�����ก ��
!*25� %�
�+,*�2�)����+��  ��ก��$��$�3 ��2ก�9/�����	ก���#�+��  ���)������	����-� �)��28�	���������������ก �������+,*����ก��ก���6���!�
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+��  ����#�� ��ก����
��ก��G4* 2<
!*"���	���	��12�)����+��  ��0��14  870,000 ��
ก��2I�0a$��+�ก�
!*� (�)2I���������	+���$��/�	,*�
0	�0���#� ��ก���#��
����!
�(
�ก���#�ก�)��&�
��
!*��	��1�)
��0����ก��ก�!3ก���	
��ก��� 	!���������6ก���	!�������	��ก��2�)����(�)
��ก���#�
��+��ก���ก���#����ก�����ก��	
� $6���
!��.	G4* �6ก�����	��1��,�ก�����,�0	�������2�+,*�2�)����ก�)��&ก���� ����	����6ก����#�
���ก��E-statement(
�ก��+�	+/����ก�)��&��������6ก�������#,*����ก�����&�
��%�����กก�������ก&/��* (�����	��ก�)���ก��2>���$� ���25�
�ก9y/���	��ก��+����9����	�$�� ��ก6��� ก��(�)ก��
�����ก��ก���6�����!ก���� 

��ก���,���กก����ก&���* (�����	��ก�)���ก��2>���$� ��(���ก���	
��ก��� � ก��ก��	2�6ก2?�2�)���2<
!*�������ก��$����,*� 	�ก���
25 2<�+,*�2�6ก��$����4ก��ก&/��* (�����	(ก�+��ก ��������	�H����2<
!*"���	�	!ก�����ก��ก��	2�6ก2?������� 1,500 $����+,3�
!*+�7���� ก���6ก
+�)�������� �����	�
�2��ก��$����,*� �25�2<
!*4 �+,*�a���a6�)������%�3��ก����(�)����������$1�2�)� �/-� �� ก��{�����
!*�)+�7��+,3�
!*
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 ก���	
��ก�	�� 	�*���ก��	!�������	��������(�)+�7���� �	0
�����6�ก��ก��������� ��-� ���&�
{
!*����4 14 "�ก�)
�
!*����ก��-43�
$���� �	(�)#�	#����� �����������2<2558ก���	
��ก�0�����	ก�����&�
2�)ก������#,*���$���ก��	-������	(���.)���� ก���3��2�)ก��
����#,*��+,*��������������ก��-���ก�� (�)-������	(SMEs)��ก��������	#������,�"6�2�)ก��ก���������
!*0��������	��,��������ก�E�+
�%�&'ก������-��14 (��� � ��
�����)���1����ก��� ��
�������	��12�)ก�����ก��0������ $����,*� #�����$��
��
� ก��� ��(�)��ก��+4* +�
� ��ก6���ก�)��G4* �����$����ก��!3��6 �ก��ก���
!*กv�	��ก�����(�)	!ก��-�	-6���ก��	��ก��
� ��!3������	��6�28����� �	��28������ 

 ��ก��ก�!3ก���	
��ก��� �� ����	�ก����ก���-��14 �1����ก��� ��(ก�#�	#���E6	�E����ก��-������ก��0	��0a(��G/���&�
�����,�
J�	��� � ����* 0��K(�)�� �����������	�6�
� ก��� ��(ก�2�)#�#�����6�02ก��ก������������ก����ก��ก��	������	�6�
� ก��� ��-� 
��ก�
2�)ก������ 1.����ก��� ��
��ก� (TISCO Financial Camp) ���������ก��!�����)���	���	%4ก&�$��2���
�*�2�)�
%E���$��!	J��	ก����#�
���� �����ก��� ��K��	!��$1�2�)� �/�+,*��������#�$�)���ก14 ���	������-� ก�����ก��
� ก��� ����	��1���022�)��ก$/�#���#!��$2�)������
(�)�"�(+�����	�6��6�#�	#������-�� �+,*����� �����
� ก��� ������2< 2558 ������	������3����	!"6��-�����	���	��ก� ��!��$�� H
�*�2�)�
%
��	305��(�)"6��-�����	�� ��	��1�"�(+�����	�6�
!*0�������กก�����	������02�6�#�	#���E6	���������ก��ก��	$�����-� �� ก���!ก���� 2.
����ก��� �����������6"6�������-43�+���	ก������ก��� ��-� ��ก��!����������,*� ก�����ก���������(�)��!3���ก��� 
��-�3�+,3�'��(�)ก���� 
("�ก���ก&!�9���� 3.�� ก���"�(+�����	�6�
� ก��� ���6�#�	#�"������,�-���������
��ก�����	J�	��� � ����* 0��E���$��!	K^����ก.�^���
�#�K����������
!*��-��	��� 
�*�2�)�
%�������������	�6�
� ก��� ��(ก�#�	#���+,3�
!*�ก����!� ก����-������	ก����������
!*#�	#�"6���������
ก�����������	���	�6�������ก���� ("�ก��� ��������,��(�)���ก����	���� 16ก���!ก���6�
����!3��ก�)��(�)�������ก���#����� 4.�� ก�����
���	�6�
� ก��� ��(ก�+��ก ��
��ก���%6��/ก����!���6�
��ก�0��+�7�����ก�6$�ก��=zก���	ก���� ("�
� ก��� ��
�3 ���62(�� E-learning (�)
ก���������������ก���� ("�ก��� ��ก��� 
��ก����������!3ก���� ("��ก&!�9�����������+��ก ��
�3 �������ก ������(�)��-� 

 ������+�7���� �	(�)#�	#����)�)���-� ก���	
��ก��� �������ก��"���	6�����
��ก��+,*�ก��ก�%�
!*0���������ก������ $����,*� �25�
����ก��� 30 2<�� 3 �����,� 1.��������ก��%4ก&�(ก���ก��!��
!*-��(���
��
��+�/
�*�2�)�
%����25�ก��ก��	���ก 2.ก��������	#������,��������
��ก&�+�����(ก�"6�2?�����1�(�)
�++�E�+(�) 3.
��#������,�"6�-��(���
��
��+�/��ก��2�)ก����#!+$��������		,�ก��� �/ก�ก��ก�%�

����92�)�#�/$���� �	���ก��$�� H����2<
!*"���	�	6�����
��ก�0��	��
��ก��%4ก&����(ก���.ก��ก��!��02(���
�3 ��3� 7,001 
���������	
� ��!��$�� Hก��� 800 � ��!��
�*�2�)�
%�������) 60 �25�ก�����
��(��$����,*� ��14 �)������	%4ก&��+,*�
!*��� ��ก��%4ก&��)��	��1
2�)ก����#!+��!3� �6$��� (�)�25�
!*+4* -� ��������0��������$��
��ก��%4ก&�
!*	6�����
��ก�{	������25�
��(������2���0	�	!-��"6ก	������
��� ���ก���25�"6����������!3�)2�6ก=8 ��$����4กก��#������,��ก,3�ก6�"6��,*�(ก���.ก��ก��!���+,*����$����$���	9/ก��������� ��* �,�$�	���	ก��9/-� 
	6�����
��ก�{��ก��ก�!3ก���	
��ก��� 0��������� �������!��(�)����������2ก�9/
� ก��%4ก&����(ก�� ��!��
!*-��(�������2<
!*"���	�0��
������� �������������� ��	����(ก�� ��!��
!*�� �����4 ก��G4* �)	!ก�����(������.���$��2< 2559 ���25��� ก��$����กJ�������!��
��ก����	
��3K
!*�� �����+���!�� ก��2�)���2< 2557 G4* 0���������ก��ก������ (������.��� 	�����(ก�� ��!����2<
!*"���	� 
   ��ก��ก�!3ก���	
��ก��� 0���-�����	�� ก��J��
�	���K�� ก�������� G4* �25����	���		,��)���� E����'E����ก#���	14 E��
2�)#�#���ก��(ก�0-28���ก���������1����
�(�)�����9���������25����%6��/ก�� -� ก�� �
+	�����
!*	!ก������������* �+,*��25�
$��(��-� ก��(ก�28������������ ��* �,�(�)�+,*���9E�+#!��$
!*�!-43�-� 
�ก����
�� 1�� 
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8. ก�	�7�� �����	���
�ก		�89,�(�%!�กก�	���������"7,�7����	
����������
����,�����%���� �2%�7����(�%������7� 

 ก���	
��ก���. ��.����	������-� ���$ก��	
!*�-��	�	!�
��
��ก������������ก����0��$��$�	(�)	�� +�7��"��$E�9y/�+,*�$����� 
���	$�� ก��(�)$���
�/����	��
!*�
����!16ก���	��#���#!��$2�)������	�ก-43�������4 14 2�)�#�/����6 ���-� "6�	!����0��������!�(�)
"�ก�)
�
!*����ก��$���� �	(�)��* (�����	�������
!*�����
!*"���	�ก���	
��ก�0���� ����	(�)ก�)$���ก���(�����ก��+�7�����	��	��1��
ก������ ����/���$ก��	� �/ก��-� +��ก ��"����� ก�� TISCOCEO Awards G4* �2I��ก�����+��ก ���������0���!�
� ���ก��/�)��ก��

�� ��
!*0	����	!-43���� �/ก����� ����/���ก���25����$ก��	��	���,��25�ก��2���2�� +�7���)��ก��
�� �����	�����	��1$�����(�)	!
2�)��
��E�+�6 -43���$��
��(�)����#�����	�ก-43� 

   ������ก�)���ก��2v���$� ����2<2558ก���	
��ก�0��	!ก��+�7��(�2+����#�� TISCO ProCar G4* �25�(�2+����#����(
.���.$�������
+��ก �� CMR (Customer Marketing Representative)�����ก������#,*��#��G,3��1
!*��	��1�#,*�	$��ก���)��E����� �/ก�(����!��0
	/������)�/
2�0a�/�6ก���+���	(�)���"��$E�9y/
!*��	�)�	ก���6ก���($��)������^+�)���� ��* ��	��1+����9�ก�����	�$�����#,*����(ก��6ก���0�������.�
	�ก��* -43���(�2+����#��16ก+�7��-43��+,*����� ���	�)��ก�����.�����ก��������ก�������	G3��G�����ก��
�� ��(�)-��"��+���-� -��	6�
+���	
�3 #�������	���� 	�$�'��(�)E�+��ก&9/��ก��
�� ��-� +��ก ����'��)"6��#!*��#����ก��������ก����,*� �1�!ก
�3 0����������
+�7��ก�����
����� ��(������.ก
����ก�/(ก������ ��$�� H�+,*���ก���#�
��+��ก��!ก
�3 �+�*	#�� 
� ก��2>���$� ����ก�����ก �����(ก�
+��ก ��ก��$���
!*$�� +�2)�6ก���E����ก#������2�)����������28���ก�������
�3 �!3�+,*�$����� ���	$�� ก��-� �6ก�������	�6�9/	�ก
��* -43� 

 ����ก���������"��$E�9y/��	��+,*�$���
�/ก���-��14 (��� � ��
��(�)�+,*���� ���	$�� ก��-� "6����E���3���2<
!*"���	����&�
0�
���/"6�2�)ก�����ก������#,*���������	��� � ����* 0�������,�������
��ก�0���2I�$��"��$E�9y/��	���#,*�J�	��� ������K����#,*�0	��0a(��G/
!*0	�
$�� �#����ก2�)ก���+,*������������+�����(	�����-��14 (��� � ��
��(�)	!� ���#��	����!����ก��2�)ก�����ก��G4* ��	��1-�����#,*�0��5�
��-� 
���0�������$����ก��!3� 0.99% ���� � ��ก6����*	$�� 50,000 - 200,000 ��
 ��0��������	���		,���ก���&�
2�)ก������#,*���$���ก��	-������	
�-��	�#����3��2�)ก������#,*����ก���6ก���
!*0	�	!���ก2�)ก�� 

 ��ก��ก�!3��2<2558ก���	
��ก��� 0���25�"6����	ก��$�3 (�)"6����������ก��ก� 
��J�� ก��� 
�����
��Kก� 
���������ก��� 
����
�62(��PhilanthropicInvestments�25����3 (�ก��2�)�
%0
�G4* 	!��$1�2�)� �/��ก�������ก"�
!*0������ ����50%��กก��� 
�������ก
��+�/��

)��!��
!*	!���	������������* (�����	�� �	(�)���	�E����02#������,�(�)+�7���� �	��(����* �,� 

 �������� �	ก���	������
��ก�0�����		,�ก���9)(+
�%��$�/� +�������	�����!	����
�����	����(�)	6�������	�����!{���$�3 
�� ก��J������ �����"6�2?����	)��. K�����������0��������4* ��กก��-��("����	���	��� ��	)��. JTISCO Zero Cancer Plan(ZCP)K 
G4* �25���4* ��("����	���	��� ��	)��. 
!*�!
!*�����$���������ก�	���	/�)100 ��
(�)� ��������"���ก��ก��	G�#!��	!��!��	
��� ก��
(�)	�����(ก�	6�����{�+,*����02��������ก�������(�)+�7������ก����ก&�(�)ก��#������,�"6�2?����	)��. ��ก0������#�� �2I�$���� ก��0��
��ก(�	�2� 100 ก�	���	/(�ก
!*G,3�("����	���	��� "���
� ���0G$/ www.tiscoinsure.com ������
��ก��)�	
��-���� ก��ก�	���	/�)
1,000 ��
��(�	�2��)��3���������
!* 31 	!���	 2559 

10.3    ก�	������)*	ก!"7,�7��ก	 "��������	
����������
��� 

 ก���	
��ก��4�	�*���ก������������ก������ 	!���	���"��#��$���� �	
�3 �������%�&'ก���� �	(�)��* (�����	������4 14 "�ก�)
�
!*�)
�ก��-43�$��"6�	!�����ก!*��-�� 
�ก=?��	���$�����2< 2558 ก���	
��ก�0	�0�������� �,�$��������ก����� ��
!*	!���������	!ก��=?�=��กv�	����
��,*� �ก!*��ก�����กก�����	���"��#��$���� �	 8 -��($����� ��	!�+!� ก��16กau� ��� ��ก��������	������!�ก!*����,*� ก��ก������������ก��2ก$�
(����)��!������
!* 1 ���-�� 5) 
 �������ก�9!ก��2��������#,*����(ก��	�.���������$!�(�)���&�
�������������$!�������$�!�6��$�	
!*2��กv�25�-���$�������9#���3�
ก���	
��ก�	!(��
� ��ก��2���2�� �� ���� ��!3-� ���&�
�� ก�������� �ก��#��	!ก��
���$�3 � ������� ��!3�6��+,*��� ������	��!����
!*����)
�ก��-43�ก������������ 100% ��0$�	�� 3 
�����0	��� "�ก�)
�$��"�ก������������ก������ 	!�������������25�"�	���กก������������ก������
���	�)	���)�� 	�� ����ก�����������	��!*� 
!*	!2�)��
��E�+������4 14 ก����ก&�	6����
� ���ก��-� ���&�
(�)ก��2u� ก��	�����ก��"�ก�)
�
$��+��ก ���6ก���"6�1,�������	14 "6�	!����0��������!��,*�H(����)��!������
!* 1 ���-�� 2) 
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���"��&0�
���,�����ก7,��ก
�ก�	&:��ก
�ก�	�7�����ก7,��;%��ก
�ก�	��	+	
&�
,� 

ก���	
��ก���ก(��2>���$��ก!*��ก��ก��2u� ก��ก��	!�����ก!*��-�� ก��ก�����/��2#�*���	!��$1�2�)� �/�+,*�ก�����ก��2>���$� ��
!*�ก!*��-�� 
���������� ก�������ก��$��$���ก��
����$ (Anti-Corruption Policy) (�)���	!"��� ����#�ก���9)ก��	ก��,"6�������(�)+��ก ��
�ก����
ก���	
��ก���(��2>���$��ก!*��ก��ก��2u� ก��ก��	!�����ก!*��-�� �ก!*��ก�����/��2#�*�-� ก���	
��ก�0�������	(��2>���$��+,*�2u� ก����,����ก��
ก������,*� 
!*����)16ก�#��25�#�� 
� ��ก��
����$���/��2#�*�,��	14 ก��ก�����(��2>���$�$���6������,�"6�	!�����ก!*��-�� 
� ���ก��$�����ก��
ก�����#�� 
� ก��(�� ���)(�(�)-��� ���ก���,*����(�)ก�����	(��
� ��ก���2I��"�$�������E����ก�ก!*��ก����$���	9/-� � �/ก���
ก��$��$���
����$���/��2#�*�ก����� ��"�$��"6��������)����6 (�)ก��$������(�)ก��������	�#,*�	�*���ก��2>���$� ��
�3 �!3�+,*�����ก�����	
	�*������"6�������(�)+��ก ����
�ก�)���#�3��)��	��12>���$� ��0������ 16ก$�� (�)��	�)�	�������($��)�1��ก��9/ 

����2< 2553 ก���	
��ก�0�����	� ��	(�� ��$���	9/�25�(�����	2>���$��25�(�����	��ก��$��$���ก��
����$-� E����ก#�0
���Jก��
2�)#�	�)���#�$��������ก������ (�����	2>���$� (Collective Action Coalition) ��ก��$��$���ก��
����$E����ก#�0
�K G4* ������1����
ก��	ก�����&�
0
� (IOD) ���	ก����ก�����0
���ก����� $�� #�$��	��	���&�
��
)��!��0
�(�)�	��	������0
��+,*����	ก���� ����	���
�ก��ก������������ก������ 2�� ��-� E�����ก����ก#����� ก������ (�����	2>���$� (Collective Action Coalition) �!3�25��� ก���)���#�$�
!*
0�����ก������������ก��'���(�)�����ก ���9)ก��	ก��2u� ก��(�)2���2��	ก��
����$(�� #�$���,�2.2.#.(�) Center for International 
Private Enterprise (CIPE) (�)0��	!ก��+�7��(��2>���$������	�)�	���� $����,*�  

ก���������ก��ก��2u� ก��ก��	!�����ก!*��-�� ก��ก�����/��2#�*�
!*ก���	
��ก��������ก��02(���0��(ก� 

1. ก�����������	G,*���$�/	!��9���	 (Integrity) �25�������	���ก(Core Value) -� � �/ก��+,*����+��ก ��
�ก��-� ก���	
��ก�
2�)+`$�2>���$�$����� G,*���$�/�����$�4�	�*���	�$�'���6 ���-� ���9�����9��#�#!+��ก��2>���$� ��(�)ก��������ก��
�6ก���+���	
�3 2�6ก=8 ������	�!3���(ก�+��ก ��$�3 ($����(�ก
!*�-��
�� ��(�)$����)�)����
!*�25�+��ก �� 

2. ������	!ก��2�)�	�����	��!*� ����ก��
����$ (Corruption Risk) �25�2�)���+���	ก��ก��2�)�	�����	��!*� 2�)���2< 

3. ���&�
	!ก��
�
��ก��2>���$� ����,*� $��$���
����$���/��2#�*����	!���	������� ก�����	��!*� 
!*2�)�	����	!ก��
�
��(��
2>���$����	!���	��	�)�	������� ก�����	��!*� �25�2�)���+���	
�3 ก������
� 
&���� ��.�-���������+��ก ��
!*	!����
�ก!*��-�� ก��ก�����/��2#�*� 

4. ������	!ก�����	(�)ก���,*�������+��ก �����
�����������25���,3�����ก��2�)�	��"�2�)���2<-� +��ก �� (Compulsory 
KPI) ����������ก ��2�)���
�ก��$�� �-��
��ก��
����(�)$�� ������0�� 100% 

5. ������	!#�� 
� ก�������,*� ��� ��!�����)(�ก��	!�������	��ก�����/��2#�*���	!#�� 
� �����,*� ��ก�����E����ก(�)+��ก ��
E��������,*� 
!*0�����ก����� ��!���)16ก���02�,���-���
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
  กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักถึงและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดี
เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล 
การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานกลางที่ส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกบริษัทภายใต้กลุ่มทิสโก้มีการน าไปปฏิบัติใช้ภายใต้
มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการจัดท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนด
ช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม  

 การก ากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของกลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของ

คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่
ที่บริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้างส าคัญดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย  ส าหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้อง
แบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส าหรับธนาคารซ่ึงเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา  เป็นต้น ในส่วนของบริษัทย่อยอ่ืนๆภายในกลุ่มทิสโก้นั้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอ่ืน ๆเพื่อ
ดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความส าคัญและความซับซ้อนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทในกลุ่มทิสโก้จักมีการด าเนินการภายใต้แนวนโยบาย
ส าหรับการควบคุมภายใน นโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติงานกลางที่ ก าหนดโดย
บริษัทใหญ่   

2.  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในซึ่งก าหนดและก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจักมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดท าโดยฝ่ายจัดการของทางบริษัทเป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ในส่วนของการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจักมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ เพื่อประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ความ
โปร่งใสของการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการด าเนินการเพื่อให้
ม่ันใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ  ส าหรับบริษัทย่อยอ่ืนที่มีความส าคัญ
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลจะก าหนดให้มีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัท โดยในส่วนของกลุ่มทิสโก้นั้นคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถูกแต่งตั้งโดยบริษัท โดยมีการปฏิบัติอย่าง
เป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส าหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริษัทอ่ืน ๆ ก าหนดให้มีการ
รายงานมาที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 
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สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
กลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้ งในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับ

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ม่ันใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงภาพรวมของระบบการควบคุมภายทั้ง 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน   
กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การก าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน , การจัดให้มี
โครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการก าหนดอ านาจในการสั่งการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ในส่วนของการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทจักท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลจักท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของกลุ่มทิสโก้นั้น มีการก าหนดระดับชั้นของแนวการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เป็นสามระดับ แนวการป้องกันในระดับชั้นที่หนึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงชั้นผู้บริหารในการก าหนดมาตรการใน
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด  แนวการ
ป้องกันในระดับชั้นที่สองด าเนินการโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยท าหน้าที่ในการก าหนดแนวนโยบายในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ในส่วนของแนวการป้องกันชั้นที่สามรับผิดชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม  

2) การประเมินความเสี่ยง 
กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตั้งและมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
ความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมทั้งการก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท าการประเมินและวัดระดับความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการทุจริต การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการ
ก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่างสม่ าเสมอ  

3) การควบคุมการปฎิบัติงาน 
กลุ่มทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้ม่ันใจว่าการด าเนินธุรกิจของทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้มีการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคุมหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนด
ระบบการควบคุมจักมีการก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัตงิาน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการก าหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามและควบคุมและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม การให้ความส าคัญกับการก าหนดแนวปฏิบัติและขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายและแนวทางการควบคุมหลัก
ของบริษัท การติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทมีการก าหนดแนวนโยบายให้มีการค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) ตาม
หลักบรรษัทภิบาลและนโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทไ ด้มีการน า
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เทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดช่องทางและ
กระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา  

5) ระบบการตดิตามผล 
กลุ่มทิสโก้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ นอกเหนือจากการก ากับดูแลโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังจัดให้มีช่องทางการ
รายงานและสื่อสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานก ากับที่ท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลตามแผนงานที่ก าหนด ผลการก ากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมี การ
ก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

 
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

         ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกรรมการอิสระทั้ง 7 ท่านซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้า
ร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าวครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการในการป้องกันการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมต่อระบบควบคุมภายในของ
บริษัทในปี 2558 แต่อย่างใด 
 
11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1)  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบที่
เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ง คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต าแหน่งหนึ่งด้วย โดย
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 4 

 (2)  หัวหน้าฝ่ายก ากับ (Compliance Department)  

  กลุ่มทิสโก้มอบหมายให้คุณดุลยรัตน์ ทวีผล ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายก ากับ (Corporate Compliance Department) เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้  ทั้งนี้ ฝ่ายก ากับอยู่ภายใต้สายบังคับ
บัญชาของส านักก ากับกิจการ (Governance Office)  ซึ่งกลุ่มทิสโก้มอบหมายให้คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักก ากับดูแล
กิจการ โดยมีคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 4 
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12. รายการระหว่างกัน  

บริษัทได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปรากฎในงบการเงินรวม
ของบริษัทปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มและบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเง่ือนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป 

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุผลของรายการ 

การท ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจ าเป็นและมีความสมเหตุผลของการท ารายการเพื่อประโยชนสูงสุดของกลุ่ม ซึ่งเป็น
รายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่าง
กันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

12.2    มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 บริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการท ารายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก ผู้
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Governance) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีนโยบายการท ารายการระหว่าง
บุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด บริษัทจึงไม่มีนโยบาย
สนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของกลุ่มทิสโก ้ 
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ส่วนที่ 3 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1 งบการเงิน 

 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท ส านักงาน        
อีวาย จ ากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้  

จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็ นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และ                           
31 ธันวาคม 2557  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท ส านักงาน        
อีวาย จ ากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้  

จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 และ                           
31 ธันวาคม 2556  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์

เงินสด 1,101,291                 1,180,482                 1,130,971                 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 31,162,645               38,057,993               53,214,350               

สินทรัพย์ตราสารอนพัุนธ์ -                             -                             28,220                       

เงินลงทนุสุทธิ 8,332,419                 14,795,457               11,489,593               

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ 284,107                    207,228                    157,283                    

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ

   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 259,724,989            286,017,305            314,332,796            

   ดอกเบีย้ค้างรับ 542,488                    572,383                    535,851                    

   รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 260,267,477            286,589,688            314,868,647            

   หกั: รายได้รอตัดบญัชี (21,465,152)             (23,233,476)             (27,918,134)             

   หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,168,270)                (6,950,423)                (6,331,224)                

รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 232,634,055            256,405,789            280,619,289            

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 47,390                       120,905                    124,757                    

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุสุทธิ 32,157                       17,267                       16,856                       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,633,339                 2,483,759                 2,456,855                 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 379,659                    324,927                    111,964                    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 317,686                    296,074                    245,383                    

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,130,190                 1,819,258                 1,546,662                 

สินทรัพย์อ่ืน 2,238,741                 1,964,366                 2,264,128                 

รวมสินทรัพย์ 280,293,679         317,673,505         353,406,311         

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี
งบแสดงฐานะการเงิน
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(หนว่ย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงินรับฝาก 158,344,190            205,588,846            264,642,177            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,030,060               10,692,435               12,182,921               

หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 356,335                    399,916                    344,864                    

หนี้สินตราสารอนพัุนธ์ 41,898                       40,729                       310,945                    

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 74,518,919               65,406,219               43,083,619               

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 466,933                    403,572                    332,602                    

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 1,748                         30,155                       144,962                    

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,275,029                 1,250,067                 1,511,017                 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 896,969                    1,129,253                 1,688,431                 

ภาษีเงินได้นติิบคุคลค้างจ่าย 312,895                    566,574                    457,100                    

หนี้สินอ่ืน 5,854,374                 6,342,046                 5,653,318                 

รวมหน้ีสิน 252,099,350         291,849,812         330,351,956         

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี
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(หนว่ย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นบริุมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 339                            339                            339                            

      หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,006,694                 8,006,694                 8,006,694                 

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

 ทนุที่ออกและช าระแล้ว

      หุ้นบริุมสิทธิ 18,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2557: 33,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 186                            336                            339                            

      (31 ธันวาคม 2556: 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

      หุ้นสามัญ 800,636,925 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2557: 800,621,925 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

      (31 ธันวาคม 2556: 800,621,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 8,006,369                 8,006,219                 8,006,216                 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบริุมสิทธิ -                             -                             -                             

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

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

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 1,381,775                 1,680,354                 1,570,190                 

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 709,500                    596,300                    496,200                    

   ยังไม่ได้จัดสรร 16,979,196               14,429,068               11,895,567               

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 28,095,434               25,730,685               22,986,920               

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 98,895                       93,008                       67,435                       

รวมส่วนของเจ้าของ 28,194,329               25,823,693               23,054,355               -                             -                             -                             

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 280,293,679         317,673,505         353,406,311         

ณ วันท่ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หนว่ย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเปน็บาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ดอกเบีย้ 16,887,553            18,890,867            18,960,910            

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (6,757,696)             (9,351,077)             (10,144,033)          

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 10,129,857        9,539,790          8,816,877          

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 5,255,965              5,187,250              5,416,910              

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ (198,932)                (211,639)                (225,837)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,057,033          4,975,611          5,191,073          -                       -                       -                       

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 96,189                    27,612                    74,647                    
ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 128,907                 263,716                 353,774                 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 97,655                    52,129                    45,689                    

รายได้เงินปนัผลรับ 92,332                    96,930                    99,090                    

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินใหส้ินเช่ือ 452,694                 344,030                 283,731                 

รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซ้ือ 348,001                 268,333                 736,858                 

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 86,258 55,638 53,298

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,488,926 15,623,789 15,655,037

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซ้ือ 396,303 274,765 900,370

รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 16,092,623 15,349,024 14,754,667

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังาน 3,379,795 3,550,195 3,419,752

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,680 13,240 13,095

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 928,890 919,076 883,767

ค่าภาษีอากร 212,862 224,003 216,170

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 992,794 898,432 732,381

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 5,527,021 5,604,946 5,265,165

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า 5,277,415              4,426,460              4,140,603              

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,288,187 5,317,618 5,348,899

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,032,464              1,043,443              1,040,706              

ก าไรส าหรับปี 4,255,723 4,274,175 4,308,193

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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(หนว่ย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเปน็บาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผื่อขาย (334,715)                184,533                 (397,546)                
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมค้า:
  การปอ้งกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า (20,802)                  (1,694)                     (8,854)                     
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 66,943                    (41,025)                  77,111                    
รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้ (288,574)                141,814                 (411,084)                
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 6,091                      (28,716)                  12,984                    
ขาดทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                               (27,000)                  1,176,123              
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัของการร่วมค้า 26                            (354)                        44                            
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,188)                     11,114                    (237,821)                
รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้ 4,929                      (44,956)                  951,330                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (283,645)                96,858                    540,246                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 3,972,078          4,371,033          4,848,439          

การแบง่ปนัก าไรสุทธิ

ส่วนที่เปน็ของบริษัทฯ 4,250,119              4,249,515              4,249,050              

ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,604                      24,660                    59,143                    

4,255,723          4,274,175          4,308,193          

การแบง่ปนัก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที่เปน็ของบริษัทฯ 3,966,053              4,345,059              4,790,562              
ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 6,025                      25,974                    57,877                    

3,972,078          4,371,033          4,848,439          
0 0 0

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 5.31                  5.31                  5.55                  

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
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(หนว่ย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้ 5,288,187                   5,317,618                   5,348,899                   
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้
   เปน็เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 214,709                      230,494                      274,984                      

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7,070,231                   5,642,990                   5,011,222                   

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (97,655)                       (52,129)                       (45,689)                       

โอนกลับค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทนุ (822)                             (13,058)                       (4,987)                         

ค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) 1                                   (67)                               (17)                               

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลักทรัพย์ (131,268)                     (262,848)                     (351,862)                     

(ก าไร) ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนพัุนธ์เพ่ือค้า (80,656)                       17,467                        (51,436)                       

ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ (1,619)                         (6,140)                         (5,443)                         

ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยอุปกรณ์ 2,909                           1,759                           -                                    

ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 78                                5,282                           -                                    

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 406                              (412)                             (16,850)                       

ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (49,810)                       (22,841)                       (5,789)                         

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 95,269                        65,002                        47,651                        

รายได้ค้างรับเพ่ิมขึ้น (14,654)                       (22,658)                       66,325                        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (279,820)                     167,932                      348,623                      

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (10,129,857)               (9,539,790)                 (8,816,877)                 

รายได้เงินปนัผล (92,332)                       (96,930)                       (99,090)                       

เงินสดรับดอกเบีย้ 17,201,200                18,639,189                18,546,588                

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (5,822,706)                 (8,626,107)                 (8,976,177)                 

เงินสดรับเงินปนัผล 92,332                        100,930                      97,295                        

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,275,371)                 (1,129,610)                 (739,873)                     

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 11,988,752            10,416,073            10,627,497            

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,895,479                   15,151,442                (22,032,922)               

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 13,993,726                15,236,649                (48,818,894)               

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 689,068                      (272,596)                     677,130                      

ลูกหนี้ส านกัหกับญัชี 43,907                        (20,527)                       (135,450)                     

ทรัพย์สินรอการขาย 2,801,136                   3,138,099                   2,899,962                   

สินทรัพย์อ่ืน (847,155)                     337,517                      721,070                      

หนี้สินด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก (47,244,657)               (59,292,796)               44,817,874                

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (662,375)                     (1,251,022)                 2,509,624                   

หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (43,582)                       55,052                        (307,446)                     

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 24,962                        (260,950)                     (12,628)                       

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น (6,567,300)                 23,922,600                15,317,069                

เจ้าหนี้ส านกัหกับญัชี (756,680)                     554,382                      (553,494)                     

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (25,959)                       (22,749)                       (23,807)                       

หนี้สินอ่ืน (378,844)                     (1,100,336)                 (736,404)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (20,089,522)           6,590,838              4,949,181              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (17,004,795)               (28,880,497)               (16,643,600)               

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 23,346,837                26,038,728                12,186,959                

     เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (309,088)                     (230,236)                     (180,334)                     

     เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (102,938)                     (274,208)                     (49,012)                       

     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 1,619                           6,180                           13,978                        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 5,931,635              (3,340,033)             (4,672,009)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 17,680,000                2,400,000                   1,243,000                   

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (2,000,000)                 (4,000,000)                 (1,353,700)                 

เงินปนัผลจ่าย (1,601,304)                 (1,601,294)                 (1,745,845)                 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                                    -                                    1,745,842                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 14,078,696            (3,201,294)             (110,703)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                                    -                                    (81,795)                       

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (79,191)                       49,511                        84,674                        

เงินสด ณ วันต้นปี 1,180,482                   1,130,971                   1,046,297                   

เงินสด ณ วันปลายปี 1,101,291              1,180,482              1,130,971              

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด
การปรับมูลค่าสินทรัพย์ใหเ้ปน็ราคาที่ตีใหม่ -                                    -                                    1,176,123                   

ณ วันท่ี

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
  ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 68.6 60.3 57.5 
อัตราก าไรสุทธ ิ (%) 26.4 27.7 28.8 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.7 17.4 20.6 
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 5.7 5.6 6.0 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 2.6 3.1 3.5 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 3.1 2.5 2.5 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 4.2 5.3 7.0 
     
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อัตราส่วนรายไดด้อกเบี้ยสุทธติ่อสินทรพัย์ (%) 3.4 2.8 2.8 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.4 1.3 1.3 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.05 0.05 0.05 
     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.9 11.3 14.3 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%) 102.2 96.8 93.0 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (%) 150.5 127.8 108.2 
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม (%) 62.8 70.4 80.1 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 45.2 37.7 37.2 
     
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     
อัตราส่วนคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (%) 2.6 2.6 2.2 
อัตราส่วนหนีสู้ญต่อสินเช่ือรวม (%) 3.3 1.9 1.3 
อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือที่หยุดรับรู้รายได้1 ต่อสินเช่ือรวม (%) 3.1 2.8 1.9 
อัตราส่วนคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%) 80.1 103.0 127.5 
อัตราส่วนดอกเบี้ยคา้งรับต่อสินเช่ือรวม (%) 0.2 0.2 0.2 
     
อัตราส่วนอื่นๆ (Other Ratios)     
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ค านวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 18.01 16.79 13.37 
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องต่อหนี้สินทั่วไป (ค านวณตามเกณฑ์ กลต.) (%) 84.03 54.73 58.70 
1 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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14. ก���	
�������������	�������������ก�� 
 
���	
��������������	��
�� ก��
��!��
�!��"�ก�����
 	 �� ��#���$� �ก��
�	 ��#���ก�%&#�	'(ก)* �+ 2558 /01�#!           
��	2�� �	'(ก)34�  
5!��ก�%6� ���ก�� (#�5 ) 
�� ��	2��*9& 
�!��ก���+ 2557  

;���<���
�	 <����%  

 ���� 2558 ��������ก������������������� ��!"ก�#�$%�& '(����)&"��*+(ก���*�กก�!�(, ��-,������ก��.(ก ก�*��.����
������/,������!�(, �� .&�0$1�2 32(�ก0�ก2�$4������/,��$%�����,�5#����&�*15�'(���)&"�ก+(� +(��ก��ก� ��$%,#,� �� 1#�+(�2"0$��0
��0�&�������ก��!"�#� ��4��$4  )&"1#�+(ก�*�,&-��6�� 7������������ 2558 89%�,#,� ��(��",�(� 9.3 �0/%,��$�*ก�*��ก#,�2�"0,�5#�$%             
799,632 ���  �,ก�ก�$4 ก�(��3����,ก!������!�(, ���กก�,#,� ��-,�,3�1��7��4���'(� #������� .&���ก�1#�,,ก(&(�,�#�
 #,��/%,� 0��������ก��.(ก�$%���)0#���� ��'(�ก�(&(�-,����4@0��.(ก'(���1���".����AB7�� (&.(ก  �,ก�ก�$4 ก�ก�� 3"�
�#�!"�#������ .&��CD��กก�(��3���.���1�"�D/4��������E�)�,�#�(#!" �,ก�ก�$4 �#����*�,#,��#(��ก'��ก&&���ก�����ก��
��4���'(� #������� .&��CD�ก�-94�&,ก�*$4�-,�F���ก(�12��� ��4��$4 ,� �������G,��%�)�-,��� 2558 ,�5#�$%�",�(� -0.9 
 F���'2#�������)�����*(&,� �&,ก�*$4��.�*� (Repo-1 ���) (� 2 ���4� �ก�",�(� 2.00 0��E��",�(� 1.75 ��) �01 1 '(�
�ก�",�(� 1.75 0��E��",�(� 1.50 ��) �01 2 .&�,� �&,ก�*$4�����Oก 3 �&/,��C($%�-,�F���DA�!�7-�&�2P# 4 '2#�(&(��ก�",�(� 
1.30 A 1�4��� 2557 ��E��",�(� 1.01 1#��,� �&,ก�*$4�����ก5"(5ก�"���2P#!�4�&$ (MLR) -,�F���DA�!�7-�&�2P# 4 '2#�(&(��ก�",�(� 
6.75 ��E��",�(� 6.51  
 ��� (&�3����� 2558 ���* ��(&(�,�#� #,��/%,� .&�)&"��*'��ก&&���ก�S��������'(����,ก (,&!#�����$%+#�0 ��4�
�����ก�������������$%���� ��!" ���ก,*ก�*16�ก�A7��0)0#1�*�$%�ก�&-94���2�#��� '(���������ก��.(ก�$%8*�8��4����3.��'(��,�!$� 
1#�+(�2"��0�!/%,0�%�-,���ก(��3�,#,� ��(� ��4��$4 &�!�$ (&2(�ก���D�7�T&�$% 1,288.02 �3& (&(� 209.65 �3& �0/%,��$�*ก�*1�4��� 2557 .&�0$05(�#
ก�8/4,-��C($%� #,�����#ก�* 41,141.45 ("�*� (&(��(Uก�",��ก 41,604.81 ("�*� ���� 2557 
 

14.1 ;�=��#"�ก�����
 	 ��  

 *����� ��1.ก")�'���!$�(ก�3V� �@ก�& (02!�)  0$ก@)�13�F��ก+(ก�&@�������CD�ก��ก��� �� 2558 �@���   2,263.59 ("�*� 
89%�1#���2P#0�ก��)&"�#F��0��$�0*��ก� ' #��/%,��ก*�������1.ก")�'���!$�(ก�3V� �@ก�& (02!�) ���ก,*F3�ก��ก�6/,23"���*�����,/%� 
(Holding Company) '(�)0#0$ก����ก,*F3�ก��2(�ก,/%��& &����4�+(ก�&@������'(����ก������$%�!"��ก�������27 �9���E�ก�������27*�
�*ก�������0-,�*����� 89%����ก,*&"��ก(3#0F3�ก��2(�ก 2 ก(3#0 �/, ก(3#0F3�ก��F���DA�!�7'(�ก(3#0F3�ก��2(�ก���D�7  

 *�����0$+(ก@)�13�F���1#��-,�*��������� 2558 �@��� 4,250.12 ("�*� ��� ���0/%,��$�*ก�*�� 2557 .&�0$��)&"&,ก�*$4�13�F��D�%0-94�
�",�(� 6.2 �ก��010�6��ก���ก�,� �&,ก�*$4�-,�1���!/%,��0 �กก�-��1�&1#��-,�1���!/%,,��ก���1��7�D/%,ก�,3�.��*��.�� 
���ก,*ก�* "��3�����Oก�$%(&(�,�#� #,��/%,� (,&��4��� '(�ก�*��2���&ก� "��3��$%0$���1��F��D �,ก�ก�$4 ��)&"�$%0��!#&,ก�*$4��กF3�ก��
2(�ก1 ���* ���D�%0-94��",�(� 2.8 �0/%,��$�*ก�*��ก#,�2�" 1�2 32(�ก0�กก�� �*. -,���)&"�#F��0��$�0D/4���-,�F3�ก����&ก�ก,��3��$%
�",�(� 21.0 89%���E�+(�กก�,,กก,��3��$%2(ก2(� ,*��*��0 ",�ก�-,� (& 0��� (&�3��$%�,/4,,@���  ��)&"�#F��0��$�0�ก
F3�ก��F���DA�!�7���* ���D�%0-94��",�(� 4.9 �ก��)&"�#F��0��$�0-,�F3�ก����2�"���ก������$%,�5#����&�*15� ,$ก��4� *�����)&"��*�5"��)&"
�กF3�ก���A�!F�ก�� �กก���E�+5"��&ก�ก���&�@2�#�'(���*���ก��ก��@2�#�2(�ก���D�7���&/,�Da���0 2558 ,�#�)�กU&$ ��)&"�#
��2�"�กก�8/4,-�2(�ก���D�7,#,� ��(��",�(� 12.0  0���0Aก�8/4,-��� (&2(�ก���D�7b �$%(&(�  

 *�����0$ก@)� #,23"�-�4�D/4��� (Basic earnings per share) 1@2��*�� 2558 ��#ก�* 5.31 *� #,23"� ���$%�0/%,��$�*ก�*��ก#,�2�" 1#��
,� �+( ,*'�� #,+5"6/,23"��C($%� A 1�4��� 2558 ,�5#�$%�",�(� 15.8 ��$�*ก�*�",�(� 17.4 ���� 2557 
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(1) (���'�)�����3�)�����	2�� 

.���1�"���)&"-,�*�����1@2��*�� 2557 '(� 2558 0$��(��,$�&&���$4  
 ���$% 1 : .���1�"���)&"-,�*����� 1@2��*�� 2557 '(� 2558 

���
;�������3�) 
�� 2557 �� 2558 

��($%��'�(� 
(�",�(�) �@������� 1�&1#�� �@������� 1�&1#�� 

(("�*�) (�",�(�) (("�*�) (�",�(�) 
��)&"&,ก�*$4�      
  �����2"1���!/%,  6,157.31  40.1   5,681.85  35.3  (7.7) 
  ��ก���2�#�F���  674.76  4.4   540.42  3.4  (19.9) 
  �����2"�!#8/4,'(�1�PP�!#ก�����  11,654.05  75.9   10,409.47  64.7  (10.7) 
  ����(��3�  404.75  2.6   255.80  1.6  (36.8) 
��#���3�)��ก
�!>�  18,890.87  123.1   16,887.55  104.9  (10.6) 
  �#�!"�#�&,ก�*$4� (9,351.08) (60.9) (6,757.70) (42.0) (27.7) 
���3�)��ก
�!>�'%��	  9,539.79  62.2   10,129.86  62.9  6.2 
��)&"�#F��0��$�0      
  ��)&"�#F��0��$�0'(�*��ก�  5,187.25  33.8   5,255.97  32.7  1.3 
  �#�!"�#��#F��0��$�0'(�*��ก� (211.64) (1.4) (198.93) (1.2) (6.0) 
��)&"�#F��0��$�0'(�*��ก�13�F�  4,975.61  32.4   5,057.03  31.4  1.6 
  ก@)�(-&�3�)13�F��ก����(��3� '(�F3�ก��0 
  �D/%,�"'(������� ���� � #������� 

 291.33  1.9   225.10  1.4  (22.7) 

  1#��'*#�ก@)��ก����(��3� 0��F$1#��)&"�1$�  52.13  0.3   97.66  0.6  87.3 
  ��)&",/%�i  764.93  5.0   979.28  6.1  28.0 
��0��)&"�กก�&@������  15,623.79  101.8   16,488.93  102.5  5.5 
�#�!"�#�1#��1��0ก�-��$%�ก$%����/%,�ก�*F3�ก���!#8/4, (274.76) (1.8) (396.30) (2.5)  
��0��)&"�กก�&@������13�F�  15,349.02  100.0   16,092.62  100.0  4.8 
��0�#�!"�#��กก�&@������ (5,604.95)  (5,527.02)   
  2�$415P 2�$41�1����15P '(�-&�3��กก�&",��# (4,426.46)  (5,277.42)   
ก@)�ก#,���$����)&"'(�1#��-,�+5"6/,23"�1#���",�  5,317.62    5,288.19   (0.6) 

 �#�!"�#���$����)&" (1,043.44)  (1,032.46)   
ก@)�ก#,�1#��-,�+5"6/,23"�1#���",�  4,274.17    4,255.72   (0.4) 
1#���$%��E�-,�1#��)&"�1$��$%)0#0$,@����*�30-,�*������#,� (24.66)  (5.60)   
ก@)�13�F�  4,249.51    4,250.12   0.0 

 
 

(2) ���3�)��ก
�!>�'%��	 

 ���� 2558 ��)&"&,ก�*$4�13�F� 0$�@��� 10,129.86 ("�*� �D�%0-94� 590.07 ("�*� (�",�(� 6.2) �ก��ก#,� .&�0$��)&"
&,ก�*$4��@��� 16,887.55 ("�*� (&(� 2,003.31 ("�*� (�",�(� 10.6) '(��#�!"�#�&,ก�*$4�0$�@��� 6,757.70 ("�*� (&(� 
2,593.38 ("�*� (�",�(� 27.7) �ก "��3�����Oก�$%���*(&(�,�#� #,��/%,� '(�ก�*��2���&ก� "��3��$%0$���1��F��D  

 ,� �+( ,*'��-,������2"1���!/%,,�5#�$%�",�(� 6.5 ���$%�ก��ก#,�2�" ��-A��$% "��3������3����* ��(&(��ก�",�(� 3.2 ���� 
2557 ��E��",�(� 2.6 �ก "��3�&,ก�*$4�����Oก�$%(&(�,�#� #,��/%,� 1#�+(�2"1#�� #�,� �&,ก�*$4�-,������2"1���!/%,�D�%0-94��ก�",�(� 3.3 ��
��ก#,�2�" 0��E��",�(� 3.9 .&�1#�� #�,� �&,ก�*$4�13�F� (Net Interest Margin) ���� 2558 ,�5#�$%�",�(� 3.4 ���* ��&$-94��ก�",�(� 2.9 ���� 
2557 

 1@2��*��)&"&,ก�*$4�13�F�2(��2�ก2�$415P 2�$41�1����15P '(�-&�3��กก�&",��#-,��� 2558 0$�@��� 4,852.44 ("�*� 
(&(� 260.89 ("�*� (�",�(� 5.1) .&�0$�#�!"�#�2�$415P 2�$41�1����15P'(�-&�3��กก�&",��#,�5#�$%�@��� 5,277.42 ("�*� �D�%0-94�
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�0/%,��$�*ก�* 4,426.46 ("�*����� 2557 1�2 32(�ก0�กก� �4�1@�,�2�$415P� U0�@��� 0�กAB7-,�F���'2#�������)��'ก#(5ก2�$4 
*0�.12�����1 $(,��&�1 �$ (SSI) '(�*������#,� 12�����1 $(,��&�1 �$ �5�� (SSI UK) 

 

 ���$% 2 :  1#�� #�,� �&,ก�*$4��� 2557 '(� 2558  

  �� 2557 
(�",�(�) 

�� 2558 
(�",�(�) 

     ,� �+( ,*'��-,������2"1���!/%,  (Yield on loans) 6.5 6.5 
     ,� �&,ก�*$4��#� (Cost of fund) 3.2 2.6 
    '&� <&����<����ก
�!>� (Loan spread) 3.3 3.9 

(3) ���3�)�!1#	*5&��ก
�!>� 

*�����0$��)&"�$%0��!#&,ก�*$4��กF3�ก��2(�ก�@��� 5,838.95 ("�*� �D�%0-94� 161.53 ("�*� (�",�(� 2.8) �0/%,��$�*ก�*��
ก#,�2�" 1�2 32(�ก0�ก��)&"�#F��0��$�0D/4���-,�F3�ก����&ก�ก,��3��$%�D�%0-94��@���  195.57 ("�*� (�",�(� 21.0) �0/%,��$�*��ก#,� 
�กก�,,กก,��3���0�$% ,*��*��0 ",�ก�-,� (& ��)&"�$%0��!#&,ก�*$4��กF3�ก��F���DA�!�7�D�%0-94��@��� 174.38 ("�*� (�",�(� 
4.9) �ก��)&"�#F��0��$�0-,�F3�ก����2�"���ก������$%,�5#����&�*15� �,ก�ก�$4 *�����0$ก���*�5"��)&"�กF3�ก���A�!F�ก�� �@��� 44.86 
("�*� �กก���*���ก��ก���&�@2�#�2(�ก���D�7��!#��) �01 2 ,�#�)�กU 0 ��)&"�#��2�"�กก�8/4,-�2(�ก���D�7(&(��@��� 
109.07 ("�*� (�",�(� 12.0) �0/%,��$�*ก�*�� 2557  0���0Aก�8/4,-�.&���0�� (&2(�ก���D�7b �$%,#,� ��(�  

(4) �&�*5)�&�� !>'M9  !>'�'����'M9�������% ��กก���)���&� 

���� 2558 *����� �4�1@�,�2�$415P 2�$41�1����15P'(���ก�-&�3��กก�&",��#��0 �@��� 5,277.42 ("�*� �D�%0-94� 
850.95 ("�*� (�",�(� 19.2) �0/%,��$�*ก�*�� 2557 ��&��E�,� ��",�(� 2.11 -,��,&1���!/%,�C($%� ��4��$4 2ก)0#��0��ก�ก� �4�1@�,�D����
����&�$4 ก�ก��1@�,�-,�F3�ก���ก �0$'��.�"0(&(� .&���&�*ก� �4�1@�,��$%�@��E�-,�F3�ก���ก ����� 2558 ��,�5#����&�*�$%�",�(� 1.3 - 1.4 
-,��,&1���!/%,�C($%�.&���0 

(5) �&�*5)�&����กก�����
 	 ��  

���� 2558 �#�!"�#���ก�&@������0$�@���  5,527.02 ("�*� (&(� 77.92 ("�*� (�",�(� 1.4) �0/%,��$�*ก�*��ก#,�
2�" ��E�+(�กก����*(&�#�!"�#��$%+��'�� 0ก�� �*. -,���)&" .&�*����������10�6��*�30 "��3���ก�&@������)&",�#�0$
���1��F��D �9�1#�+(�2",� �1#���#�!"�#� #,��)&"��0(&(�0,�5#�$%�",�(� 34.3 �0/%,��$�*ก�*�",�(� 36.5 ���� 2557 

(6) ;�2!
�	 3�) 	<	�%��� 
*�����0$�#�!"�#���$����)&"�� �*3��(1@2��*�� 2558 �@��� 1,032.46 ("�*� ��&��E�,� ���$�",�(� 19.5 ��$�*ก�*�",�(� 

19.6 �� �� 2557 

14.2 $� �ก��
�	   

(1) '	 ���=��  

1�����D�7��0-,�*����� A ����$% 31 F����0 2558 0$�@��� 280,293.68 ("�*� (&(��",�(� 11.8 �ก1�4��� 2557 1�2 3
2(�ก0�กก�(&(�-,������2"1���!/%, �ก 262,783.83 ("�*� A 1�4��� 2557 ��E� 238,259.84 ("�*� (�",�(� 9.3) ก�(&(�-,�����(��3� 
�ก 14,795.46 ("�*� ���� 2557 ��E� 8,332.42 ("�*� (�",�(� 43.7) '(�ก�(&(�-,���ก���2�#�F���'(� (&���� �ก 
38,057.99 ("�*� ����ก#,�2�" ��E� 31,162.64 ("�*� (�",�(� 18.1) 
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 ���$% 3: .���1�"�1�����D�7 A ����$% 31 F����0 2557 '(� 2558 

'	 ���=�� 

A ����$% 31 F����0 2557 A ����$% 31 F����0 2558 
��($%��'�(� 

(�",�(�) 
�@�������    1�&1#��  �@�������    1�&1#��  

(("�*�) (�",�(�) (("�*�) (�",�(�) 

  ����1& 1,180.48  0.4  1,101.29  0.4  (6.7) 

  ��ก���2�#�F���'(� (&���� 38,057.99  12.0  31,162.64  11.1  (18.1) 

  ����(��3�13�F� 14,795.46  4.7  8,332.42  3.0  (43.7) 

  ����(��3���*������#,�'(�*������#�0�" 207.23  0.1  284.11  0.1  37.1 

  1���!/%,F3�ก�� 53,083.22 16.7 43,327.30 15.5  (18.4) 
  1���!/%,���#,� 181,494.16 57.1 170,118.84 60.7  (6.3) 
  1���!/%,F3�ก��-�&ก(�'(�-�&�#,0 23,389.51 7.4 19,888.60 7.1  (15.0) 
  1���!/%,,/%� 4,816.94 1.5 4,925.09 1.8  2.2 
  �#�+/%,2�$41�1����15P'(�ก����*05(�#                                                                  
  �กก����*.���1�"�2�$4 (6,950.42) (2.2) (6,168.27) (2.2) (11.3) 

  1�����D�7,/%� 7,598.94  2.4  7,321.65  2.6  (3.6) 

��#�����	2�� 317,673.50  100.0  280,293.68  100.0  (11.8) 

 

� 
�	 ���%  

����(��3� A ����$% 31 F����0 2558 0$05(�# 8,332.42 ("�*� (&(� 6,463.04 ("�*� (�",�(� 43.7) �0/%,��$�*ก�* A 1�4��� 
2557 1#���2P#��E�+(�กก�(&(�-,�����(��3��� �1�2�$4  

� 
�	 *)'	 
5N1�����Mก !>  

�����2"1���!/%,-,�*����� A ����$% 31 F����0 2558 0$�@��� 238,259.84 ("�*� (&(� 24,523.99 ("�*� (�",�(� 9.3) 
�ก1�4��� 2557  01��������ก�����������$%,#,� �� '(���ก�*��.���$%8*�8 .&��2U�)&"�ก (&�6�� 7�$%,#,� ��(� (,&��4��� 
���ก,*ก�*ก�!@��2�$4�/�ก#,�ก@2�&-,�(5ก2�$4��ก(3#01���!/%,F3�ก��*��� ��069�ก� �&2�$415P-,�*����� 12�����1 $(,��&�1 �$ �5�� (SSI 
UK) ��4��$4 1�&1#�������2"1���!/%,-,�*����� '*#�,,ก��E� 1���!/%,���#,��",�(� 71.4 1���!/%,F3�ก���",�(� 18.2 1���!/%,F3�ก��-�&ก(�'(�-�&
�#,0�",�(� 8.3 '(�1���!/%,,/%�i �",�(� 2.1 

 ���$% 4 : ��(��,$�&-,������2"1���!/%,�@'�ก 0������F3�ก�� A ����$% 31 F����0 2557 '(� 2558 

���
;��%�ก	� 

A ����$% 31 F����0 2557 A ����$% 31 F����0 2558 
��($%��'�(� 

(�",�(�) 
�@������� 1�&1#�� �@������� 1�&1#�� 

(("�*�) (�",�(�) (("�*�) (�",�(�) 

  ก�+(� '(�ก�DA�!�7  18,862.96  7.2 12,126.50 5.1 (35.7) 

  ,1��2��0���D�7'(�ก�ก#,1�"�  12,160.59  4.6 11,987.70 5.0 (1.4) 

  1F�A5�.��'(�ก�*��ก�  21,802.94  8.3 18,837.43 7.9 (13.6) 

  ก��ก� �'(��20/,�'�#  256.73  0.1 375.67 0.2 46.3 

��#'	 
5N1��%�ก	�  53,083.22  20.2 43,327.30 18.2 (18.4) 
'	 
5N1��%�ก	�� ��ก������� ���&�#  23,389.51  8.9 19,888.60 8.3 (15.0) 

  1���!/%,�!#8/4,  165,095.00  62.8 152,907.78 64.2 (7.4) 

  1���!/%,�D/%,ก���2�  1,310.82  0.5 1,224.55 0.5 (6.6) 

  1���!/%,�D/%,ก�,3�.��*��.��  15,088.34  5.7 15,986.52 6.7 6.0 

��#'	 
5N1�����&��  181,494.16  69.1 170,118.84 71.4 (6.3) 

   1���!/%,,/%�  4,816.94  1.8 4,925.09 2.1 2.2 

��#�����	2��  262,783.83  100.0 238,259.84 100.0 (9.3) 
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�  !>�!13#&ก&�*)
ก	����3�)  

���� 2558 *�����)&"&@����ก���&!�4�2�$4-,�(5ก2�$4 *0�.12�����1 $(,��&�1 �$ (SSI) '(�*������#,� 12�����1 $(,��&�1 �$ 
�5�� (SSI UK) ��E�2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&" (NPLs) .&�0$ก� �4�1@�,�2�$415P� U0�@��� 100% .&�2�ก2(�ก���ก�� 0�กAB7-,�F���'2#�
������)�� '(�*�����)&"&@����ก� �&(5ก2�$4 *����� 12�����1 $(,��&�1 �$ �5�� (SSI UK) ��E�2�$415P,,ก�ก*�P!$ 0�.�*�-,�*����� 
��4��$4 �กก���&!�4�05(2�$4��1#��-,�*0�.12�����1 $(,��&�1 �$ (SSI) �@��� 821 ("�*� ��E�2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&" ���ก,*ก�*ก�
���* ��(&(�-,��,&1���!/%,��0 1#�+(�2"*�����0$,� �1#��2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&" #,1���!/%,��0�D�%0-94�0,�5#�$%�",�(� 3.23 �ก�",�(� 2.57 
A 1�4��� 2557 .&�0$2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"��4�20&0$�@��� 7,700.83 ("�*� �D�%0-94� 950.64 ("�*� (�",�(� 14.1) '*#���E�-,�F���
�@��� 6,905.83 ("�*� '(�*������#,�,/%��@��� 795.00 ("�*� 89%�2ก)0#��02�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"-,�*0�.12�����1 $(,��&�1 �$ 
(SSI) 2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"��4�20&��0$�@��� 6,879.83 ("�*� ��&��E�,� �1#��2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&" #,1���!/%,��0�$%�",�(� 2.89 ��4��$4 
,� �1#��2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&" ���ก,*&"��2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"-,�1���!/%,���#,���,� ��",�(� 3.50 2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"-,�
1���!/%,F3�ก����,� ��",�(� 2.74 '(�2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"-,�1���!/%,F3�ก��-�&ก(�'(�-�&�#,0��,� ��",�(� 2.03 

 "������	 5:   � ����	�
�ก������ก���������$�% ก"�
&�'�(��� �!	� ) �� ��	 31 �� ���
 2557 %�' 2558 

���
;��%�ก	� 

A ����$% 31 F����0 2557 A ����$% 31 F����0 2558 
��($%��'�(� 

(�",�(�) 
�",�(�-,� �@������� 1�&1#�� 

(�",�(�) 
�",�(�-,� �@������� 1�&1#�� 

(�",�(�) 1���!/%, (("�*�) 1���!/%, (("�*�) 
  ก�+(� '(�ก�DA�!�7  0.61   115.63  1.7  8.08   979.54  12.7 747.2 
  ,1��2��0���D�7'(�ก�ก#,1�"�  0.55   66.97  1.0  0.79   94.42  1.2 41.0 
  1F�A5�.��'(�ก�*��ก�  0.34   73.41  1.1  0.57   107.26  1.4 46.1 
  ก��ก� �'(��20/,�'�#  0.75  1.92 0.0  2.09  7.86 0.1 308.3 
��# !>3#&ก&�*)
ก	����3�) 
���'	 
5N1��%�ก	�  0.49   257.93  3.8 2.74   1,189.08  15.4 361.0 
 !>3#&ก&�*)
ก	����3�)��� 
'	 
5N1��%�ก	�� ��ก������� ���&�# 

 
 1.02  

 
 239.36  

 
3.5 

  
2.03  

 
 404.66  

 
5.3 

 
69.1 

  1���!/%,�!#8/4,  3.35   5,533.19  82.0  3.55   5,427.69  70.5 (1.9) 
  1���!/%,�D/%,ก���2�  7.33   96.04  1.4  6.67   81.62  1.1 (15.0) 
  1���!/%,�D/%,ก�,3�.��*��.��  2.57  387.39 5.7  2.76  441.14 5.7 13.9 
��# !>3#&ก&�*)
ก	����3�) 
���'	 
5N1�����&�� 

 
 3.32  

 
 6,016.62  

 
89.1 

  
3.50  

 
 5,950.45  

 
77.3 

 
(1.1) 

1���!/%,,/%�  4.91   236.29  3.5  3.18   156.64  2.0 (33.7) 
��# !>3#&ก&�*)
ก	����3�)�����	2��  2.57   6,750.20  100.0  3.23   7,700.83  100.0 14.1 

� �&�
"N1� !>'�'����'M9����&�
"N1�ก������#M��&���กก������(���'�)�� !> 

���/��
�����$��������0!	�� ��������'�12������� �$� �  6,168.27 ��� ��� 5����� �$�����&6 ��� ���� �����$� �  5,570.49 
��� ��� :;	��1�ก������ �$����<;�ก� "�
�ก)=>���� ����%���&�'��?�����	����ก�� 4,439.23 ��� ��� ��!�����&6 ��"����� ������ �$�������
� ����"���$����<;�ก� "�
�ก)=>���� ����%���&�'��?�����	�����' 125.48 ���� �� �'������ �$����������ก&@ก�� � �� 5���&6 0�
���กก��
"��� ���12������ �$���������$� � ����1ก� �� ���/�� ���������"���� ���"�� �1�� (SSI UK)  

 ���$% 6 :   ��(��,$�&-,��#�+/%,2�$41�1����15P �@'�ก 0ก���&!�4�-,�(5ก2�$4 A ����$% 31 F����0 2557 '(� 2558 

  
31 F����0 2557 

(("�*�) 
1�&1#�� 
(�",�(�) 

31 F����0 2558 
(("�*�) 

1�&1#�� 
(�",�(�) 

��($%��'�(� 
(�",�(�) 

����� &ก"� 1,822 28.6 1,871 33.6 2.7 
����� ก����B;��&6 <��?/ 2,494 39.1 1,163 20.9 (53.4) 
����� "	$�ก���
�"�C�  1,073 16.8 931 16.7 (13.2) 
����� ����� 623 9.8 599 10.8 (3.9) 
����� ������'�12 177 2.8 694 12.5 292.1 
��� �$������� �ก�  191 3.0 312 5.6 63.4 
��# 6,380 100.0 5,570 100.0 (12.7) 
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(2)  !>'	  

2�$41����0-,�*����� A ����$% 31 F����0 2558 0$�@��� 252,099.35 ("�*� (&(��",�(� 13.6 �ก��ก#,�2�" 1#���2P#
��E�+(�กก�(&(�-,�����Oก��0 �ก 213,295.16 ("�*�����ก#,�2�" ��E� 165,281.11 ("�*� (�",�(� 22.5) '(�ก�(&(�-,�
��ก���2�#�F���'(� (&���� �ก 10,692.44 ("�*����� 2557 ��E� 10,030.06 ("�*� (�",�(� 6.2) ��4��$4 1�&1#��2�$41��-,�*�����
���ก,*&"������Oก89%���0����ก5"�/0����1�4��",�(� 65.6 ��ก���2�#�F���'(� (&�����",�(� 4.0 23"�ก5"�",�(� 26.8 '(� ,/%�i �",�(� 3.7 

 ���$% 7:   ��(��,$�&-,�2�$41���@'�ก 0������ A ����$% 31 F����0 2557 '(� 2558 

 !>'	  

A ����$% 31 F����0 2557 A ����$% 31 F����0 2558 
��($%��'�(� 

(�",�(�) 
�@������� 1�&1#�� �@������� 1�&1#�� 

(("�*�) (�",�(�) (("�*�) (�",�(�) 

����Oก��0 213,295.16  73.1  165,281.11  65.6  (22.5) 
��ก���2�#�F���'(� (&���� 10,692.44  3.7  10,030.06  4.0  (6.2) 
23"�ก5" 57,699.90  19.8  67,582.00  26.8  17.1 
,/%� i  10,162.31 3.5 9,206.18 3.7 (9.4) 
��#�����	2�� 291,849.81 100.0 252,099.35 100.0 (13.6) 

(3) '&� ���
�)���� 

1#��-,���"-,� A ����$% 31 F����0 2558 0$�@��� 28,194.33 ("�*� �D�%0-94� 2,370.64 ("�*� (�",�(� 9.2) �ก�� 2557 
�กก��D�%0-94�-,�ก@)�1�10 0+(ก�&@���������� 2558 1#�+(�2"05(�# 0*�P!$-,�*����� A ����$% 31 F����0 2558 ��#ก�* 35.21 *�
 #,23"� �D�%0-94��ก 32.25 *� #,23"� A 1�4��� 2557    

(4) ';�=��&�� 

A ����$% 31 F����0 2558 *�����0$����1& �@��� 1,101.29 ("�*� �D�%0-94��",�(� 6.7 �ก�� 2557 ���ก,*&"��ก��'1����
1&13�F��$%�!")���ก��ก��0&@�������@��� 20,089.52 ("�*� 1#���2P#��E�+(�กก�(&(�-,�������*Oก '(�0$ก��'1����1&13�F��$%)&"0
�กก��ก��0(��3��@��� 5,931.63 ("�*� 89%�1#���2P#��E�����1&��*�กก�-�����(��3���2(�ก���D�7�D/%,ก�(��3� -A��$%0$ก��'1����1&
13�F��$%)&"0�กก��ก��0��&2�����@��� 14,078.70 ("�*� 1#���2P#��E�+(�ก����1&��*�กก�,,ก23"�ก5"������  

(5) ��&��!1#����*5)3����
�	 �%  

A ����$% 31 F����0 2558 .���1�"������3� 0�*ก�������0 ���ก,*&"��2�$41���@���  252,099.35 ("�*� '(�1#��-,�
��"-,��@��� 28,194.33 ("�*� ��&��E�,� �1#��2�$41�� #,1#��-,�+5"6/,23"���#ก�* 8.9 ��# .&�,��7���ก,*-,�'2(#������3�&"�2�$41�� 
)&"'ก# ����Oก��0��&��E�1�&1#���",�(� 59.0 -,�'2(#������3� ��ก���2�#�F���'(� (&����0$1�&1#���",�(� 3.6 23"�ก5"'(�,/%�i�",�(� 
27.4 -A��$%1#��-,�+5"6/,23"���&��E�1�&1#���",�(� 10.1  0(@&�* *�����0$'2(#��!")�-,������3�2(�ก �/, �����2"1���!/%, 89%�0$�@��� 238,259.84 
("�*� A 1�4��� 2558 �@�2",� �1#�������2"1���!/%, #,����Oก1��&��E��",�(� 144.3 �,ก�ก�$4���)&"�@�����3�)�(��3�����ก���2�#�
F���'(� (&���� '(� �1������� #�i �D/%,��E�ก�*��2�1�D�(#,� 

(6) ก���������� ก���>�����ก�  ���;���"Mก=�  

A ����$% 31 F����0 2558 F�����1.ก" *������#,�'2#�2�9%�-,�*����� 0$ก���*,��( ก��4@���ก�� '(����+5กD���@��� 
2,336.65 ("�*� (&(��",�(� 54.8 �ก1�4��� 2557 ��E�+(�กก��T&1�PP'(ก��($%������ � #������� (Cross currency swap 
agreement/Foreign exchange contract) �D/%,�G,�ก����0�1$%���ก��0+��+��-,�,� �'(ก��($%��1@2��*1���!/%,�$%��E����� � #�������
-,�(5ก2�$4��2�9%��$%&@����F3�ก��,�5# #�������  

 

                                                                        
1 ����Oก ��069� ����ก5"�/0����1�4��$%��E���(5ก�"����Oก�ก �-,�F��� 
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14.3 "�ก�����
 	 �� �!1"&� #�����<&��ก�%&#�%�ก	� 

(1) �%�ก	�� ����=�O	5�� 

� 
�	 *)'	 
5N1� 

�����2"1���!/%,-,�*����� A ����$% 31 F����0 2558 0$�@��� 238,259.84 ("�*� (&(� 24,523.99 ("�*� (�",�(� 
9.3) �ก1�4��� 2557  01��������ก�����������$%,#,� �� '(���ก�*��.���$%8*�8 .&��2U�)&"�ก (&�6�� 7�$%,#,� ��(� (,&��4��� 
���ก,*ก�*ก�!@��2�$4�/�ก#,�ก@2�&-,�(5ก2�$4��ก(3#01���!/%,F3�ก��*��� ��069�ก� �&2�$415P-,�*����� 12�����1 $(,��&�1 �$ �5�� (SSI 
UK) ��4��$4 1�&1#�������2"1���!/%,-,�*����� '*#�,,ก��E� 1���!/%,���#,��",�(� 71.4 1���!/%,F3�ก���",�(� 18.2 1���!/%,F3�ก��-�&ก(�'(�-�&
�#,0�",�(� 8.3 '(�1���!/%,,/%�i �",�(� 2.1 

� '	 
5N1��%�ก	� 

 *�����0$1���!/%,F3�ก���@��� 43,327.30 ("�*� (&(� 9,755.91 ("�*� (�",�(� 18.4) �ก1�4��� 2557 1�2 32(�ก0
�กก�!@��2�$4�/�ก#,�ก@2�&-,�1���!/%,��ก(3#0,3 12ก��0ก�+(� '(�ก�DA�!�7 '(�ก(3#01F�A5�.��'(�ก�*��ก� '(�ก� �&2�$4
15P-,��,&2�$4 *����� 12�����1 $(,��&�1 �$ �5�� (SSI UK) 

� '	 
5N1��%�ก	�� ��ก������� ���&�# 

*�����0$1���!/%,F3�ก��-�&ก(�'(�-�&�#,0�@��� 19,888.60 ("�*� (&(� 3,500.91 ("�*� (�",�(� 15.0) �ก��
ก#,�2�" .&���0��E�+(�กก�!�(, ��-,�1���!/%, 0��������ก�� '(����ก�,#,� ��-,��,&-��6�� 7���������� 

� '	 
5N1�����&�� 

 *�����0$1���!/%,���#,��@��� 170,118.84 ("�*� 2�/, (&(��",�(� 6.3 �ก1�4��� 2557 .&�1���!/%,���#,�
���ก,*&"�� 1���!/%,�!#8/4,�6�� 7 �6��ก����� 7'(�,/%�i �",�(� 89.9 1���!/%,,��ก���1��7�",�(� 9.4 '(�1���!/%,�D/%,ก���2��",�(� 0.7 .&�
05(�#-,�1���!/%,�!#8/4,0$�@��� 152,907.78 ("�*� (&(� 12,187.23 ("�*� (�",�(� 7.4) �0/%,��$�*ก�*��ก#,�2�" ��/%,��ก���ก�!�(,
 ��-,�ก��!"�#���������/,�'(�2�$4������/,��$%�����,�5#����&�*15� ��069�+( #,��/%,��ก (&�6�� 7�$%�����,�5#��!#�����* ���-"15#���
10&3(�7-,�,3�1��7'(�,3����ก+(ก���*-,�0 �ก��6���'�ก  .&��,&-��6�� 7�20#���� 2558 ,�5#�$% 799,632 ��� (&(��",�(� 9.3 
�0/%,��$�*ก�*�,&-��6��!#���&$��ก��-,��� 2557 �$% 881,832 ���  ��4��$4 ,� ����0Aก��2"1���!/%,�!#8/4,�6�� 7�20#-,�*����� #,���0Aก�
�@2�#��6�� 7�20#�C($%� (Penetration Rate) ���� 2558 ,�5#�$%�",�(� 9.1 �D�%0-94��ก�",�(� 7.4 ����ก#,�2�" �,ก�ก�$4 1���!/%,,��ก���1��70$
�@��� 15,986.52 ("�*� �D�%0-94� 898.17 ("�*� (�",�(� 6.0) �0/%,��$�*ก�*1�4��� 2557 

� '	 
5N1��N1 P  

*�����0$1���!/%,,/%�i�@��� 4,925.09 ("�*� �D�%0-94��@��� 108.15 ("�*� (�",�(� 2.2) �ก�� 2557 

� 
�	 ��ก1 

  ����Oก��00$�@��� 165,281.11 ("�*� (&(� 48,014.06 ("�*� (�",�(� 22.5) �ก1�4��� 2557  0ก�(&(�-,�
1���!/%,  ��4��$4 A 1�4��� 2558 *�����0$1�D�(#,�1#���ก�����0A 25,743 ("�*� 89%��0/%,��0ก�*1�����D�71�D�(#,� 0�กAB7-,�F���
'2#�������)���@��� 9,974 ("�*� ( 0�กAB7�$%��0 �y�'(ก����'("�) 1#�+(�2"1�����D�71�D�(#,���4�20&��&��E�,� �1#��1�D�(#,�
��4�20&�$%�",�(� 21.6 89%�0กก�#�กAB7�$% F��.ก@2�&)�"�$%�",�(� 6.0 

 

 

 

 

                                                                        
1 ����Oก��0 20�69� ����Oก '(�����ก5"�/0����1�4�89%���E�'2(#������3���ก �-,�ก(3#0��1.ก" 
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 ���$% 8: ��(��,$�&.���1�"�����Oก A ����$% 31 F����0 2557 '(� 2558 

���
;�
�	 ��ก 

A ����$% 31 F����0 2557 A ����$% 31 F����0 2558 
��($%��'�(� 

(�",�(�) 
�@������� 1�&1#�� �@�������       1�&1#�� 

(("�*�) (�",�(�) (("�*�) (�",�(�) 
�#��/��0/%,���60  3,122.49  1.5  3,122.04  1.9 (0.0) 
,,0���D�7  49,606.05  23.3  48,272.47  29.2 (2.7) 
�#��/��0/%,1�4�������(  23,961.31  11.2  17,734.17  10.7 (26.0) 
*� �����Oก  128,898.99  60.4  89,215.51  54.0 (30.8) 
����ก5"�/0����1�4�  7,706.32  3.6  6,936.92  4.2 (10.0) 

�	 ��ก��#  213,295.16  100.0  165,281.11  100.0 (22.5) 

(2) �%�ก	���ก���=�� 

05(�#ก�8/4,-��C($%� #,���+#� *(. ��1.ก" A 1�4��� 2558 ��#ก�* 2,112.53 ("�*� (&(��",�(� 3.8 �0/%,��$�*ก�*��ก#,�
2�"�$% 2,196.03 ("�*� ��E�+(�ก���0Aก�8/4,-��� (&2(�ก���D�7b �$%!�(, ��(���1��������ก���$%0$��0+��+��15� .&��CD�
�����ก���� #������� 1#�+(�2"��0�!/%,0�%�-,���ก(��3�,#,� ��(� 1#��'*#� (&-,�*(.��1.ก" ���� 2558 (&(��ก�",�(� 2.9 ��E��",�(� 
2.8 �0/%,��$�*ก�*��ก#,� .&�1#��'*#� (&-,�(5ก�"���#,�(&(��ก�",�(� 2.0 ��E��",�(� 1.9 '(�1#��'*#� (&-,�(5ก�"16*���������� 
()0#��0*�P!$*�����2(�ก���D�7) (&(��ก�",�(� 7.7 ��E��",�(� 7.0 ��-A��$%1#��'*#� (&-,�(5ก�"16*�� #����������$%�$%�",�(� 3.3 ��4��$4 
1�&1#��05(�#ก�8/4,-�2(�ก���D�7-,�*(.��1.ก" ���ก,*&"��(5ก�"16*�����������",�(� 27.6 (5ก�"16*�� #��������",�(� 30.6 '(�
(5ก�"���#,����������",�(� 41.7 

(3) �%�ก	����ก��ก���%  

*(�.��1.ก" 0$1�����D�7��� "ก�*��2� A ����$% 31 F����0 2558 �@��� 178,554.58 ("�*� �D�%0-94� 8,837.85 ("�*� 
(�",�(� 5.2) �0/%,��$�*1�4��� 2557 1�2 32(�ก0�กก�,,กก,��3���0�$%�D�%0-94������ (&�3��$%�,/4,,@��� '(�ก��D�%0-94�-,�ก,��3�1@�,�
�($4��!$D .&�0$��)&"�#F��0��$�0D/4���-,�F3�ก����&ก�ก,��3��� 2558 �D�%0-94��@��� 195.57 ("�*� (�",�(� 21.0) 0,�5#�$% 1,129.11 ("�
*� �0/%,��$�*ก�*��ก#,�2�" .&� (,&�� 2558 *(�.��1.ก",,กก,��3���0�$%2(ก2(�'(�1,&�(",�ก�*��0 ",�ก�-,� (&,�#� #,��/%,� 
)&"'ก# ก,��3���0 �1��3��$%ก@2�&��G20�+( ,*'�� (Equity Trigger Fund) ��4�)��'(� #������� ก,��3���0�4@0�� ก,��3���0&"�
�}(F7'��7 ก,��3���0�$%(��3���23"���%��/� (ESG) '(�ก,��3��D/%,ก��($4��!$D #�i ��4��$4 ��!#�����$%+#�0 *(�.��1.ก" 0$ก�,,กก,��3���0 �
1��3��$%ก@2�&��G20�+( ,*'�� (Equity Trigger Fund) �@�����4�1�4� 29 ก,��3�  .&�0$ก,��3��$%69���G20�����2�#��� �@��� 20 
ก,��3�  ��4��$4 05(�#1�����D�7��� "ก�*��2�-,� *(�.��1.ก" '*#���E�1�&1#��-,�ก,��3�1@�,��($4��!$D�",�(� 66.5 ก,��3�1#��*3��(�",�(� 
14.8 '(�ก,��3���0�",�(� 18.7 '(�0$1#��'*#� (&���� 2558 ��E�,��&�*�$% 9 ��&��E��",�(� 3.3 .&�'*#���E�ก,��3�1@�,��($4��!$D89%�0$1#��
'*#� (&��E�,��&�* 3 ��&��E��",�(� 13.4 ก,��3�1#��*3��(0$1#��'*#� (&0ก��E�,��&�*�$% 7 ��&��E��",�(� 4.5 '(�ก,��3���00$1#��'*#�
 (&0ก��E�,��&�*�$% 14 ��&��E��",�(� 0.8 

 ���$% 9: 05(�#-,�1�����D�7��� "ก�*��2�-,� *(�. ��1.ก" �@'�ก 0������ก,��3� A ����$% 31 F����0 2557 '(� 2558 

���
;�ก���%  
A ����$% 31 F����0 2557 A ����$% 31 F����0 2558 

��($%��'�(� 
(�",�(�) �@������� 1�&1#�� �@������� 1�&1#�� 

(("�*�) (�",�(�) (("�*�) (�",�(�) 
ก,��3�1@�,��($4��!$D 110,451.63 65.1 118,736.97 66.5 7.5 
ก,��3�1#��*3��( 29,645.55 17.5 26,413.25 14.8 (10.9) 
ก,��3���0 29,619.55 17.5 33,404.36 18.7 12.8 
��# 169,716.73 100.0 178,554.58 100.0 5.2 
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14.4 
�	 ก���%  

  ����ก,��3�-,�ก(3#0��1.ก" 02(�ก�กAB7ก�&@������ก,��3������D/%,�,���*��0�1$%�� A ����$% 31 F����0 2558 0$�@�����4�1�4� 
25,582.88 ("�*� 89%�0กก�#����ก,��3�-�4� %@-,�ก(3#0�D/%,�,���*��0�1$%���@��� 9,504.92 ("�*��$%����0���ก'**�@(,���0�1$%��
���� .&��D�%0-94� 811.10 ("�*��0/%,���$�*��$�*ก�*1�4��� 2557 1#���2P#��/%,�0�กก����*�D�%0-94�-,���0�1$%��&"����&� '(�&"� (& 
89%�'1&��2"�2U���&�*����ก,��3�1#���ก���$%0$,�5#15�69� 16,077.96 ("�*�2�/,�",�(� 62.9 -,�����ก,��3���0 

  ��0 ",�ก��!"�����3�.&���0-,�ก(3#0��1.ก"�$%����0���ก'**�@(,�����-,�ก(3#0���ก,*&"��  ����ก,��3��$%�!"�,���*��0�1$%��
&"����&� �D�%0-94� 260.26 ("�*� 2�/,�",�(� 4.0 ��E� 6,722.47 ("�*� .&�1���!/%,��0-,�ก(3#0��1.ก"(&(��",�(� 9.3 ��2�#����$%+#�0 
89%�1#���2P#0�กก�!@��2�$4�/�ก#,�ก@2�&-,�1���!/%,��ก(3#0,3 12ก��0ก�+(� '(�ก�DA�!�7 '(�ก� �&2�$415P-,��,&2�$4 *����� 12��
���1 $(,��&�1 �$ �5�� (SSI UK) .&�,� �1#��2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"-,�ก(3#0��1.ก"���* ���D�%0-94��ก�",�(� 2.6 0,�5#�$%�",�(� 3.2 89%�1�2 3
2(�ก0�กก���&!�4�2�$4�$%)0#ก#,�2"�ก�&��)&"�2"'ก#(5ก2�$4 *0�.12�����1 $(,��&�1 �$ (SSI) 

  ��-A��$%����ก,��3��$%�!"�,���*��0�1$%��&"� (&�D�%0-94��ก1�4��� 2557 �$% 163.92 ("�*���E� 495.33 ("�*� 89%���E�+(�ก
ก��D�%0-94�-,���0�1$%���ก����(��3���2(�ก���D�7'(���0+��+���$%�D�%0-94�-,�1��� (&��!#�����$%+#�0 ��-A��&$��ก�� ��0' ก #�
-,�1�����D�7'(�2�$41��.&���0 (Duration Gap) ���*(&(��ก 1.03 �� 0,�5#�$% 0.91 �� 89%�,�5#��ก�,*�.�*��$%10�6*��2���&ก�)&" .&�
������(�C($%�-,�ก����*,� �&,ก�*$4� (Duration) ��&"�1�����D�7���*�D�%0-94��ก 1.40 ����E� 1.47 �� ��-A��$%������(.&��C($%�-,�ก�
���*,� �&,ก�*$4� (Duration) ��&"�2�$41���D�%0-94��ก 0.37 �� 0,�5#�$% 0.56 ��  

 ���$% 10:   ������(�C($%�-,�ก����*,� �&,ก�*$4�-,�1�����D�7'(�2�$41�� '(�+(ก���* 

 

������(.&��C($%�-,�ก����*
,� �&,ก�*$4� (��) 

ก���($%��'�(�-,���)&"&,ก�*$4�13�F��� 
1 �� #,ก����*,� �&,ก�*$4�-94��",�(� 1         

(("�*�) 

�� 2557 �� 2558 �� 2557 �� 2558 
1�����D�7 1.40 1.47 1,309.53 1,065.92 
2�$41��* 0.37 0.56 (1,780.69) (1,317.18) 
���#�<ก<&��'%��	 (Gap) 1.03 0.91 (471.16) (251.25) 

           * )0#��0*�P!$����Oก,,0���D�7'(�*�P!$����Oก����@ 

  �0/%,D���A����/%,���0�D$��D,-,�����ก,��3� 0ก�20�-,�F�����1.ก" '(�*(. ��1.ก"  0�กAB7-,�F���'2#�������
)��'(�1@��ก���A�ก��0ก�ก@ก�*2(�ก���D�7'(� (&2(�ก���D�7 0(@&�* F���)&"&@������ก,��3� #,1�����D�7�1$%�� 0�กAB7ก�&@��
����ก,��3� 0��F$ IRB .&����0Aก�,� �����ก,��3� #,1�����D�7�1$%�� (BIS Ratio) ,�5#�$%�",�(� 18.01 .&������15�ก�#,� �����ก,��3�-�4� %@
�",�(� 8.50 �$%ก@2�&.&�F���'2#�������)��  ��-A��$%����ก,��3�!�4��$% 1 '(�!�4��$% 2  #,1�����D�7�1$%��-,�F���,�5#�$%�",�(� 13.98 '(�
�",�(� 4.00  0(@&�* .&�,� �1#��ก�&@������ก,��3�!�4��$% 1 &��ก(#������15�ก�#,� �-�4� %@�",�(� 6 1@2��* *(. ��1.ก" 0$����ก,��3�1�D
�(#,�13�F� #,2�$41����%�)� (NCR) ,�5#�$%�",�(� 84.03  89%������15�ก�#,� �-�4� %@�$%1@��ก���A�ก��0ก�ก@ก�*2(�ก���D�7 '(� (&2(�ก���D�7
ก@2�&)�"�$%�",�(� 7.00 

 
"������	 11:   ��"����� ��� ก���� "���� ���<�>���	�� ) �� ��	 31 �� ���
 2557 %�' 2558 

 31 F����0 2557/1 
 (�",�(�) 

31 F����0 2558/1 
(�",�(�) 

   ����ก,��3�!�4��$% 1 12.55 13.98 

   ����ก,��3���0 16.79 18.01 
                                                         1 �$� �)"�
�ก)=> Basel IRB 
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14.5  �� ������# &�
5N1�RN�  

    *�����)&"��*ก���&,��&�*��0�#�!/%,6/,.&�*����� ���1 ��� �4� �@ก�& ��4��$4 A ����$% 27 �0��� 2558 *����� ���1 ��� �4� �@ก�&)&"
���ก��/������,��&�*���&�  A- &"��'��.�"0,��&�*���&�  ����$%�� ,��&�*���&� &��ก(#�1��",�69���010�6��ก��@ก@)� ��0�!/%,0�%���
�3A�D1�����D�7 '(��������ก,��3��$%'-U�'ก�#�-,�*����� +(ก���&,��&�*��0�#�!/%,6/, 0$&���$4 

+(,��&�*���&�  (Unsolicited Rating) ����$%���ก�+(,��&�*���&�  

27 �0��� 2558 
,��&�*���&�  A-  

'��.�"0,��&�*���&�  ���$% 

14.6  �S�����!1���#!"�<&�ก�����
 	 �� ��&��#! ��'����9* � ��< (Forward Looking)  

�S�����!��02���$%,�0$+( #,ก�&@������-,�*��������ก,*&"���S����2(�ก�� 3 &"� )&"'ก# ��������ก����4�����'(����,ก
������ �����,� �&,ก�*$4� '(�'��.�"0�,&-��6�� 7�������� .&�0$��(��,$�&-,��S���� #� i &���$4  

��������ก������ 2559 0$'��.�"0ก�� �*. ����&�*��ก(��#0ก(��S�����1$%���������ก���,*&"���4���&"�'(��,ก
������ ก@(��8/4,+5"*��.�����)&"��*'��ก&&���ก�SP22�$41����������/,��$%,�5#����&�*15�'(���)&"��ก��ก� ��$%,#,� ���ก�SP2���'("� 
-A��$%'��.�"0ก�(��3����,ก!��&�#�����* ��&$-94��ก��0�!/%,0�%� #,16�ก�A7�����ก��'(�ก��0/,��$%0$��0!�&���0ก-94� .&�0$
ก���#��!"�#��*���0A-,������'(��.�*�ก�(��3���.���1�"�D/4�����E��S����2(�ก��ก�-�*��(/%,������ก���$%1@��P -A��$%ก�
� �*. -,���ก�1#�,,ก %@��/%,��ก��0(#!"-,�ก����� ��-,������ก��.(ก 

1@2��*�����,� �&,ก�*$4��������� *������&�#F���'2#�������)����&@�����.�*�ก�����'**+#,��(� .&���ก���&�*
,� �&,ก�*$4��.�*��$%�",�(� 1.50 '(�0$.,ก1�$%F���'2#�������)�������*�D�%0,� �&,ก�*$4�2ก,� �������G,��%�)�-�� ��0กก�#ก�
�&ก�A7 1@2��*'��.�"0�,&-��6�� 7��������89%���E��S�����$%0$+( #,ก�-�� ��-,�F3�ก��1���!/%,�!#8/4,-,�*����� �&�#��!�(, ��(�
�ก�� 2558 ��/%,��ก)&"��*+(ก���*�กก@(��8/4,�$%,#,� ��(� 

�#0ก(���0)0#'�#�,���������ก��  *����������&@�����.�*�ก�*��2�&"����0��0�&����� 03#���"��@F3�ก�� ��� "ก�ก@ก�*
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1. ���3��� ��ก�ก�ก 67 �����       2,221,010 - Master of Business Administration (Finance) ก�������	ก


     !"#$�%&'#ก""�ก�" )*"+��+,$+               -    University of California at Los Angeles, USA 2555-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�"8+�"# Master of Science (Industrial Engineering) 2553-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"

   Stanford University, USA 2552-2553 !"#$�%&'#ก""�ก�")"+G�"

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก: L+RLก""�R��N")�'S+N (8*N��Gก�") !"#$�%?7;�G%;�,AM)"+G�"กC*O�,+�:ก;

     2 ก�%B�B% 2551    7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2551-2553 ก""�ก�"

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH  "*O% 10 2555-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% 2552-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"

 - GC�ก�VN" Director Certification Program 2554-!677*)�% "8H!"#$�%ก""�ก�" �VC%+$+,+�:ก;?X]M8ก�"ก*RC �VC%+$+

 - GC�ก�VN" Role of the Chairman Program 2533-2555 ก""�ก�"

 - GC�ก�VN" Audit Committee Program ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B -

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VHF;�%L+,B�ก�"XC�HH�% "*O% 5 ��������#���������

   �Y�)�%L+,B�ก�"XC�HH�% 2558-!677*)�% "8H!"#$�%ก""�ก�" )"+9�, �N�"U !a:N"?CAB� "A<=%U%+MH 7E�ก�F :"HกC�M%%PE���%

2555-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# (�G�@%)

!"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8)

2555-2558 !"#$�%&'#ก""�ก�"�""G�>C#X+7�"'�&O�N8)>,%

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������
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������������&���$���������#�����

2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, @�@L�CBU-"8B�C >b�:&%+MH 7E�ก�F ,AM!"cก9�,�HF;�%L+RLก""�

2553-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, FA<d%U 103 8+%?N8"U?%@�M%>%C 7E�ก�F ,AM!"cก9�,�HF;�%

�Y�!6NBก""�

2516-2555 ก""�ก�" )"+9�, 8*N��Gก""�"���?,eกdU<,CU 7E�ก�F WC+N>C#B;8�Nก>NOH?�;%F;�B

2553-2554 ก""�ก�" )"+9�, :dC+:F 7E�ก�F ";�%8�G�"

2549-2553 ก""�ก�" )"+9�, 8�N# �!"+H FA?LCC8!?�;%,U 7E�ก�F �%��ก8CU=

2537-2553 ก""�ก�" )"+9�, ?=gC!�U F8FU7 8+%?N8"U?%@�M%>%C 

(<,B>C%FU) 7E�ก�F

WC+N��B<= >C#��B?&?)+PC

2537-2553 ก""�ก�" )"+9�, XAFA,A>8C ?,"FF+PH 7E�ก�F WV;7�F7E�G%O�B��B<= ��B

?&?)+PC ?&"]M8H�]8�]M8��"

����� ������

2558-!677*)�% ,AM!"cก9� ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B ���&�

2550-2558 "8H!"#$�%ก""�ก�"

2554-!677*)�% ก""�ก�" �VC%+$+G�8?�� X"+PHXLH>ก;L �VC%+$+

2547-!677*)�% ก""�ก�"8E�%LBก�" ���&�ก�"7�Fก�"$*"ก+7>GOH!"#?,R<,B ���&�

2556-2558 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+ �E�%�ก)"+G�"GC�ก�VN"L+RLก""�%�%�@�N+ 

7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B

�Y�)�%ก�"Rcก9�

2551-2553 ก""�ก�" ���&�$%�&�"<,B ���&�

A 1-2



���������	�ก����ก�ก���ก�� �������������������������������������   ����� 31 #����� 2558 ��ก'����� 1

()��-'ก�� ���� '	'+��ก��,)�����/1 ����'�.�#/ �� ��0�ก��12ก�� / 3���4�

(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

2. ���<�� ��� (�� 38 �����                  -     - Bachelor of Science (Economics) ก�������	ก


    (������=ก>���	��/ ��( (��) )*"+��+,$+               -     Massachusetts Institute of Technology, USA 2553-!677*)�% "8H!"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     "8H!"#$�%&'#ก""�ก�" 2551-!677*)�% ก""�ก�"�""G�>C#X+7�"'�&O�N8)>,%

     ก""�ก�"�""G� 2553-2555 ก""�ก�")"+G�"

     >C#X+7�"'�&O�N8)>,% 2552-2553 "8H!"#$�%ก""�ก�")"+G�"

2551-2553 ก""�ก�"

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก: 2553-2557 "8H!"#$�%&'#ก""�ก�" $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

     2 ก�%B�B% 2551 2553-2555 ก""�ก�")"+G�"

2552-2553 !"#$�%&'#ก""�ก�")"+G�"

2550-2553 ก""�ก�"

��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

-

��������#���������

-

������������&���$���������#�����

2558-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" >C#!"#$�%?7;�G%;�,AM)"+G�" Cottonwood Management, LLC. 8��HG�"+�,"�XBU

2555-!677*)�% Managing Director Capcelona Advisors, LLC. ,AM!"cก9�

2551-!677*)�% Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding 

Corporation

ก�"CH,*%

2548-2554 Managing Director Quintus Capital Group Limited ก�"CH,*%

����� ������

-
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3. �������( �9�1ก	�?1���ก�� 57 �����                  -     - !"�@��F*9qA)�'S+Nก+NN+�R�กF+r  ��s�)"+G�"$*"ก+7 ก�������	ก


     ก""�ก�" )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B?L�?,+"U% 2553-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�")"+G�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     !"#$�%&'#ก""�ก�")"+G�" )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N (ก�"?H+%) !"#$�%?7;�G%;�,AM)"+G�"กC*O�,+�:ก;

     (ก""�ก�"WV;�A8E�%�7CH%��) %+N+R��N")�'S+N 2551-!677*)�% ก""�ก�"

     !"#$�%?7;�G%;�,AM)"+G�"กC*O�,+�:ก; )"+G�"$*"ก+7)�'S+N ()��@A>C#ก�"?H+%) 2552-2553 ก""�ก�")"+G�"

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U ก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:  - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH 2556-2557 "�ก9�ก�"G�LG%;�X�h%�$*"ก+7>C#กCB*,$U

     2 ก�%B�B% 2551    �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% 2553-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�")"+G�" $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program 2548-!677*)�% ก""�ก�"

 - GC�ก�VN"NO8N;�%ก�",*7"+N�E�G"�)WV;)"+G�""#F�)�VH 2554-!677*)�% ก""�ก�" �VC%+$+,+�:ก;?X]M8ก�"ก*RC �VC%+$+

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, RV%BUก�"?"AB%"V;,+�:ก; 7E�ก�F ก�")"+ก�"

 - GC�ก�VN"L+,B�ก�"!"#ก�%u�B"#F�)�VH (L!�.) 2557-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

   �Y�)�%L+,B�ก�"!"#ก�%u�B"#F�)�VH 2557-!677*)�% ก""�ก�"N"L7�8)

2553-2554 !"#$�%&'#ก""�ก�"

2552-2554 ก""�ก�"

ก""�ก�"N"L7�8)

2557-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*%

2557-!677*)�% ก""�ก�"N"L7�8)

2553-2554 !"#$�%&'#ก""�ก�"

2552-2554 ก""�ก�"

ก""�ก�"N"L7�8)

2553-2554 !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; 8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

2552-2554 ก""�ก�"
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��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

-

��������#���������

-

������������&���$���������#�����

-

����� ������

2558-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" SHIFT Fund Facility 

Investment

ก8H,*%X�h%�?H+%,*%>GOH�G!"#@�@�N+ 

(�E�%�กH�%uV�+u�&!"#7E�!"#?,R<,B)

8H&Uก",AM<�O>�LHG�WCกE�<"

2558-!677*)�% ก""�ก�" ���&�)"+9�,7F,#?)AB%<,B ���&�

2555-2556 8%*ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH ก8H,*%)E�?G%e7)E�%��s;�"�@ก�" $*"ก+77�Fก�"ก8H,*%

2553-2554 ,AM!"cก9�&'#8%*ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH

2549-2553 ,AM!"cก9�F;�%)"+G�"&L��?�AMBH )""9�,!"#ก�%�+%?@]M88*N��Gก""�s%�FBO8� �Y�)�%ก�"?H+%?vX�#ก+7

ก""�ก�"&'#ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH

4. �1. 	�. ����4�/ �.���������0�/ 60 �����                  -     - Doctor of Philosophy (Accounting) ก�������	ก


     ก""�ก�"8+�"# )*"+��+,$+               -    New York University, USA ?�.B.2556-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8) )��@A�G�)�'S+N 2551-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

)��@A)�'S+N 2554-2556 ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�"N"L7�8)

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2551-2554 !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8)

     2 ก�%B�B% 2551  - !"#ก�R%AB)�N" International Financial Reporting ?�.B.2556-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8) $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

Standards (IFRS) ?�.B.2556-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

   The Institute of Chartered Accountants in 2550-2554 !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8)

England and Wales (ICAEW) 2548-2554 ก""�ก�"8+�"#
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 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% -

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program ��������#���������

 - GC�ก�VN" Directors Accreditation Program 2557-!677*)�% !"#$�%ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH )"+9�, 88==aR?�, 7E�ก�F (�G�@%) 7�F7E�G%O�B8*!ก"'U

 - GC�ก�VN" Audit Committee Program 2551-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# ?&"]M8Ht@;�E�%�กH�%

 - GC�ก�VN" Monitoring the System of Internal !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8)

Control and Risk Management ������������&���$���������#�����

 - GC�ก�VN" Monitoring the Internal Audit Function -

 - GC�ก�VN" Monitoring Fraud Risk Management ����� ������

 - GC�ก�VN" Role of the Chairman Program 2557-!677*)�% ก""�ก�">C#&'#ก""�ก�"N"L7�8) ก�",O8H?,AMBL>GOH!"#?,R<,B "�{L+��Gก+7 

 - GC�ก�VN" Anti-Corruption for Executive Program 2555-!677*)�% ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�"N"L7�8) ก8H,*%)E�?G%e7)E�%��s;�"�@ก�" 7�Fก�"ก8H,*%

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2555-!677*)�% &'#ก""�ก�"N"L7�8) 8H&Uก�"ก"#7�B?�ABH>C#>X"Ou�X��$�"'#

>GOH!"#?,R<,B

G%OLBH�%"�@ก�"

2552-!677*)�% &'#,E�H�%?X]M8N+FN��ก�"!q+)�N+F;�%)��@A>C#

)""9�,u+)�C

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"กE�ก�)GC�ก,"�XBU>C#

NC�FGC�ก,"�XBU

8H&Uก"8+�"#

2549-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"กE�ก�)FV>C ก8H,*%?!aFF�@%AX�%$)�N"<,B?8)A?8= ก8H,*%

2545-!677*)�% &'#ก""�ก�"��N"{�%>C#%:B)�B)��@Au�&"�{ ก"�)��@AกC�H ก"#,"LHก�"&C�H G%OLBH�%"�@ก�"

2540-!677*)�% "8HR��N"�7�"BU &'#)"+G�"$*"ก+7 �Y�)�%ก�"Rcก9�

�Y�)�%)�'S+NX�h%)"+G�"R��N"U

2535-!677*)�% ,AM!"cก9�}~�BกE�ก�))"+9�,7F,#?)AB% NC�FGC�ก,"�XBU>GOH!"#?,R<,B NC�FGC�ก,"�XBU

2555-2556 &'#8%*ก""�ก�"ก�"?H+%H)!"#��'>C#ก�"CH,*% ก�"<==g�s%�OH�LC@%>GOH!"#?,R<,B s%�OH>C#:C7+�N+ก�U

2554-2555 ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�"N"L7�8) ก�""Y<=>GOH!"#?,R<,B G%OLBH�%"�@ก�"

2547-2555 ก""�ก�"8+�"# (WV;?@AMBL@��F;�%)��@A) ���&�)"+9�,7�Fก�"CH,*% ���&�

2545-2555 ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�, ,R, &8"U!8?"@�M% 7E�ก�F (�G�@%) �]M8��"
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5. 1. 	�. 3�� � ���ก� 66 �����                  -     - Doctor of Philosophy (Economics) ก�������	ก


     ก""�ก�"8+�"# )*"+��+,$+               - Master of Arts (Economics) ?�.B.2556-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"�""G�>C#X+7�"'�&O�N8)>,% )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     !"#$�%&'#ก""�ก�"�""G�    University of Pennsylvania, USA 2551-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

     >C#X+7�"'�&O�N8)>,% Bachelor of Arts (Economics) 2551-2556 ก""�ก�"N"L7�8)

   Swarthmore College, USA 2552-2556 ก""�ก�"8+�"# $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:  - GC�ก�VN" Directors Certification Program ก""�ก�"N"L7�8)

     2 ก�%B�B% 2551  - GC�ก�VN" Directors  Accreditation Program ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

 - GC�ก�VN" Financial Institutions Governance -

Program ��������#���������

 - GC�ก�VN" Audit Committee Program -

 - GC�ก�VN" Monitoring the System of Internal 

Control

������������&���$���������#�����

and Risk Management -

 - GC�ก�VN" Monitoring the Internal Audit Function ����� ������

 - GC�ก�VN" Monitoring the Quality of Financial 

Reporting

2555-!677*)�% ก""�ก�"%:B)�B8H&Uก�"ก"#7�B?�ABH>C#>X"Ou�X

��$�"'#>GOH!"#?,R<,B

8H&Uก�"ก"#7�B?�ABH>C#>X"Ou�X��$�"'#

>GOH!"#?,R<,B

G%OLBH�%s8H"�{

 - GC�ก�VN" Monitoring Fraud Risk Management 2552-!677*)�% ก""�ก�"�u��G�L+,B�C�B �G�L+,B�C�B?ก"+ก �Y�)�%ก�"Rcก9�

 - GC�ก�VN" Anti-Corruption for Executive Program 2551-!677*)�% ก""�ก�")"+G�" �VC%+$+�Y�)�%L+7�B?X]M8ก�"X�h%�!"#?,R<,B 

(TDRI)

�VC%+$+

 - GC�ก�VN" Role of the Compensation Committee 2548-!677*)�% ก""�ก�"�u��Y�)�% TDRI

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2522-2556 8�7�"BU!"#7E�&'#?R"9{R��N"U �G�L+,B�C�B$""�R��N"U �Y�)�%ก�"Rcก9�

2554-2555 8%*ก""�ก�"X�h%�"#))"�@ก�"?กAMBLก�)ก�"!"�)!"*H

"#))ก�"?H+%>C#H)!"#��'

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"X�h%�"#))"�@ก�" G%OLBH�%"�@ก�"

2553-2554 ก""�ก�" &'#ก""�ก�"!q+"V!!"#?,R G%OLBH�%8+�"#

2551-2553 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+t%&'#ก""�ก�"?H+%8*FG%*%

)"+ก�"��$�"'#

ก"#,"LHก�"&C�H G%OLBH�%"�@ก�"
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����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

6. %�Hu�,"AB� ?)�7XC@�B 61 �����                  -     - X�'+@BR��N"U�G�)�'S+N ()"+G�"$*"ก+7) ก�������	ก


     ก""�ก�"8+�"# )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U �.&.2556-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     !"#$�%&'#ก""�ก�" )��@A)�'S+N ()��@A,�9�A) 2554-!677*)�% ก""�ก�"N"L7�8)

     กE�ก�)FV>Cก+7ก�"    7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2553-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

     ก""�ก�"N"L7�8)  - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH (GC�ก�VN" LN,. "*O%,AM 1) 2554-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% ก""�ก�"N"L7�8)

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:  - GC�ก�VN"WV;)"+G�" (The Executive Program) ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

     11 �+Y*%�B% 2553    University of Michigan, USA -

 - !"#ก�R%AB)�N"F;�%ก�"�8))��@A@�P%�VH ��������#���������

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2557-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# )"+9�, 8��, 7E�ก�F (�G�@%) ก+7ก�"�]M8��"�LC@%

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program 

(DCP "*O%,AM 1)

!"#$�%ก""�ก�"N"L7�8) 

ก""�ก�"กE�G%F&O�N8)>,%

 - GC�ก�VN" Financial Institutions Governance 

Program

ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�" 

ก""�ก�"�""G�

- GC�ก�VN" Directors Certification Program Update ������������&���$���������#�����

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2556-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# >C#!"#$�%ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�, )�Hก8กกCD�� 7E�ก�F (�G�@%) 8*N��Gก""�)""7*u�'SU

2553-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, );�%"OL�,�H}6% 7E�ก�F X�h%�8��HG�"+�,"�XBU

2545-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ก"#)AM ?uN"� 7E�ก�F X�h%�8��HG�"+�,"�XBU

2552-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�, >=��+CAM :%b�L 7E�ก�F u�&?8ก@%

����� ������

2556-!677*)�% ก""�ก�"!"#?�+%ก8H,*%G�*%?LAB% ก"#,"LHก�"&C�H G%OLBH�%"�@ก�"

2556-!677*)�% &'#ก""�ก�"X+7�"'� SET AWARD >C#

8%*ก""�ก�"RV%BUX�h%�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�",AMFA

NC�FGC�ก,"�XBU>GOH!"#?,R<,B NC�FGC�ก,"�XBU

2549-2553 ก""�ก�">C#WV;7�Fก�" >C#8%*ก""�ก�")"+G�"
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2556-!677*)�% ก""�ก�" ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B �Y�)�%ก""�ก�"

2554-2557 &'#ก""�ก�"X+7�"'�ก""�ก�">GOH!�

2552-2553 ก""�ก�"t%&'#ก""�ก�":&"Hก�"!"#ก�R?กAB"N+&*' 

�&'#ก""�ก�">GOH!��

2554-!677*)�% ก""�ก�"7""B�)""' �u�L+@�@AX)��@At%X"#)"�"�@V!Y��uU �u�L+@�@AX

2554-!677*)�% !"#$�%&'#ก"""�ก�"N"L7�8) �E�%�กH�%&'#ก""�ก�"กE�ก�)NC�F�+%&;�

?ก9N"COLHG%;�>GOH!"#?,R<,B

ก"#,"LHX�'+@BU

2553-!677*)�% ,AM!"cก9� ���&�)"+9�,7F,#?)AB%<,B ���&�

2553-2556 ก""�ก�"N"L7�8)>C#!"#?�+%WC!"#7E�

ก"#,"LHกC�:G�

�E�%�กH�%!C�Fก"#,"LHกC�:G� 

ก"#,"LHกC�:G�

G%OLBH�%"�@ก�"

2553-!677*)�% WV;X+X�ก9���,)t%R�C,"�XBU�+%,�H!6���>C#

ก�"&;�"#GLO�H!"#?,RกC�H

R�C,"�XBU�+%,�H!6���>C#ก�"&;�"#GLO�H

!"#?,RกC�H

R�CB*N+$""�

2553-!677*)�% &'#ก""�ก�"L+%�Bก""�ก�">C#WV;)"+G�"s8H)"+9�,,AM

88กGC�ก,"�XBU

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"กE�ก�)GC�ก,"�XBU>C#

NC�FGC�ก,"�XBU

8H&Uก"8+�"#

2550-!677*)�% ,AM!"cก9�ก+NN+�R�กF+r ���&�WV;N"L7�8)u�Bt%>GOH!"#?,R<,B ���&�

2551-2555 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+ t%&'#ก""�ก�"!"#ก8)$*"ก+7

&%NO�HF;�L

ก"�X�h%�$*"ก+7ก�"&;� ก"#,"LHX�'+@BU G%OLBH�%"�@ก�"

2552-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�, RV%BU"�)}�กGC�ก,"�XBU (!"#?,R<,B) u�&?8ก@%

2549-2553 !"#$�%ก""�ก�")"+G�" 7E�ก�F

2552-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�, ?de,?,"F F8, &8� 7E�ก�F u�&?8ก@%

2551-2553 ก""�ก�"N�F�+%"�HL�C"�{L+��Gก+7FA?FO% !"#7E�!� 

2551-2553

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"%:B)�B"�{L+��Gก+7 

ก"#,"LHก�"&C�H

G%OLBH�%"�@ก�"

2550�2553 ก""�ก�"�OH?�"+�8*N��Gก""�?,&:%:CBA��"�%?,R

>C#ก�"�]M8��"

ก"#,"LH?,&:%:CBA��"�%?,R>C#ก�"�]M8��" G%OLBH�%"�@ก�"
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������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

2550-2553 ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�"7�F,E��]M8ก�"?"AB%"V;��"#

?R"9{R��N"U @*F?H+%,8Hs8H�A&O� )V"'�ก�"N��

>%L,�H!"�@��?R"9{ก+7X8?XABH

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"ก�"Rcก9�s�P%X]P%{�% G%OLBH�%"�@ก�"

2550-2553 !"#$�%8%*ก""�ก�"X+7�"'�ก�""�)���@+ก )"+9�, NC�F8%*X�%$U (!"#?,R<,B) 7E�ก�F u�&?8ก@%

2549-2553 "8H!"#$�%ก""�ก�" >C#!"#$�%ก""�ก�")"+G�" (�G�@%)

2549-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�, <,B?8e%LAFA8�"U 7E�ก�F u�&?8ก@%

2549-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*%"L� ?X]M8WV;

CH,*%NO�HF;�L 7E�ก�F

u�&?8ก@%

2549-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�, �B��FA8�"U 7E�ก�F u�&?8ก@%

2549-2553 !"#$�%ก""�ก�" )"+9�, �E�%�กG�ก)��@A (!"#?,R<,B) 7E�ก�F u�&?8ก@%

2549-2553 ก""�ก�">C#?Cs�%*ก�" �u�$*"ก+7NC�F,*%<,B u�&?8ก@%

2549-2553 ก""�ก�" &'#ก""�ก�"กE�ก�)>C#X�h%�NC�FN"�

��"G%APt%!"#?,R

�E�%�ก)"+G�"G%AP��$�"'# ก"#,"LHก�"&C�H G%OLBH�%"�@ก�"

2549�2553 ก""�ก�" �VC%+$+R��N"�7�"BU��H?LAB%  8+%,"L+@�B �VC%+$+

2548�2553 ก""�ก�" �ก8H,*%NC�FGC�ก,"�XBU� 30 !� ?X]M8��H&�� �VC%+$+NC�FGC�ก,"�XBU>GOH!"#?,R<,B �VC%+$+

2548-2553 ก""�ก�"8E�%LBก�" ���&�ก�"7�Fก�"$*"ก+7>GOH!"#?,R<,B ���&�

2545-2553 8%*ก""�ก�"�";�H&L��"V;&L��?s;�t7 >C#

!"#@����X�%$Uก�"FE�?%+%ก�"?กAMBLก�) Corporate 

Governance t%!"#?,R<,B

�E�%�ก%�Bก"�{�%N"A G%OLBH�%"�@ก�"
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ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

7. ���'��3�		� ก�ก�0�/ 66 �����                  -     - Master of Business Administration ก�������	ก


     ก""�ก�"8+�"# )*"+��+,$+               - (Banking & Finance) ?�.B.2557-!677*)�% ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�"N"L7�8)    North Texas State University, USA 2551-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

)��@A)�'S+N 2556-2557 ก""�ก�"N"L7�8)

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2554-2556 !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8)

     2 ก�%B�B% 2551  - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH 2551-2554 ก""�ก�"N"L7�8)

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% 2556-2557 ก""�ก�"N"L7�8) $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

 - GC�ก�VN" Executive Program in International 2551-2557 ก""�ก�"8+�"#

Management 2554-2556 !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8)

   Stanford-National University of Singapore 2551-2554 ก""�ก�"N"L7�8)

 - GC�ก�VN" Building, Leading & Sustaining ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

Innovation Organization -

   Sloan School of Management,                                                                 ��������#���������

Massachusetts Institute of Technology, USA ก.X.2559-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# )"+9�, !N,. �E�"L7>C#WC+N!a:N"?CAB� �E�"L7>C#WC+N!a:N"?CAB�

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program ก""�ก�"N"L7�8) 7E�ก�F (�G�@%)

 - GC�ก�VN" Financial Institutions Governance 

Program

2557-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# )"+9�, :กC)8C ?X�?L8"U d+%?%8"UBAM 7E�ก�F WC+N>C#7E�G%O�B<==g�

ก""�ก�"N"L7�8) (�G�@%) >C#<8%PE�

 - GC�ก�VN" Directors  Accreditation Program ������������&���$���������#�����

 - GC�ก�VN" Anti-Corruption for Executive Program ก.&.2557-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�, ?8?@AB <):8>�� 7E�ก�F XC�HH�%@AL�LC

 - GC�ก�VN" Risk Management Committee $.&.2558-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

 - GC�ก�VN" Director Certification Program Update ����� ������

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2557-!677*)�% 8%*ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH ก8H,*%)E�?G%e7)E�%��s;�"�@ก�" 7�Fก�"ก8H,*%

2553-2557 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+ :&"Hก�"!"+���)"+G�"$*"ก+7 

GC�ก�VN"%�%�@�N+

&'#X�'+@BR��N"U>C#ก�")��@A 

�G�L+,B�C�B$""�R��N"U

�Y�)�%ก�"Rcก9�
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8. ���',�4�/ �B��� � 69 �����            100,035   - Master of Business Administration (Finance) ก�������	ก


     ก""�ก�"  )*"+��+,$+               -    Fairleigh Dickinson University, USA �+.B.2558-!677*)�% ก""�ก�"�""G�>C#X+7�"'�&O�N8)>,% )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�" )��@A)�'S+N ?�.B.2557-!677*)�% ก""�ก�"

     ก""�ก�"�""G�    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U X.&.2557-!677*)�% ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�"

     >C#X+7�"'�&O�N8)>,% 2556 � ?�.B.2557 ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�"

�.&. � ก.X. 2555 NCC Ambassador

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก: 2552-2553 ,AM!"cก9�

     22 ?�9�B% 2557 ?�.B.2557-!677*)�% ก""�ก�" $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

2554-2556 !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

ก""�ก�"

ก""�ก�"N"L7�8)

2554-2556 !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*%

ก""�ก�"

ก""�ก�"N"L7�8)

��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

-

��������#���������

-

������������&���$���������#�����

-

����� ������

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������
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ก���ก��

������������
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9. 1. 	�. 4��  .�1/�D.0�/ 59 �����                  -     - Doctor of Philosophy (Economics) ก�������	ก


     ก""�ก�"8+�"# )*"+��+,$+               -    University of Wisconsin-Madison, USA ?�.B.2557-!677*)�% ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�"N"L7�8) ?R"9{R��N"�G�)�'S+N ?�.B.2556-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2556-2557 ก""�ก�"กE�ก�)FV>Cก+7ก�"

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก: ?R"9{R��N")�'S+N (!"+��'L+?&"�#GU) ?�.B.2557-!677*)�% ก""�ก�"8+�"# $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

     25 ?�9�B% 2556    7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B ก""�ก�"N"L7�8)

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% -

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program ��������#���������

 - GC�ก�VN" Financial Institutions Governance 2555-!677*)�% ก""�ก�"8+�"#>C#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�, );�%!V 7E�ก�F (�G�@%) XC�HH�%>C#��$�"'V!:u&

Program ������������&���$���������#�����

 - GC�ก�VN" Director Certification Program Update -

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B ����� ������

2557-!677*)�% )""'�$+ก�"L�"��"L+@�ก�" !.!.@. �E�%�ก&'#ก""�ก�"!g8Hก�%>C#!"�)!"�� G%OLBH�%"�@ก�"

2555-!677*)�% &'#8%*ก""�ก�"RV%BU%+N+?R"9{R��N"U ก�",*7"+N>GOH@�N+

2552-!677*)�% &'#8%*ก""�ก�"L+7�B

2556-!677*)�% &'#ก""�ก�"%:B)�BRV%BU7+NN!6���Rcก9� �G�L+,B�C�B�G+FC �Y�)�%ก�"Rcก9�

2554-!677*)�% R�N"�7�"BU <F;"�)?H+%?F]8%s�P%�VH(,.11) ��s�

?R"9{R��N"U

7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B �Y�)�%ก�"Rcก9�

2549-!677*)�% R��N"�7�"BU ��s�?R"9{R��N"U

2551-2555 &')FA&'#?R"9{R��N"U

2555-2558 !"#$�%&'#8%*ก""�ก�"กE�G%F:&"H�";�H8�N"�

&O�$""�?%AB�>C#&O�)"+ก�"t%ก+7ก�"ก"#7�B?�ABH>C#

ก+7ก�":,",�R%U

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"ก+7ก�"ก"#7�B?�ABH

ก+7ก�":,",�R%U>C#ก+7ก�":,"&�%�&�>GOH@�N+

�]M8��"
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()��-'ก�� ���� '	'+��ก��,)�����/1 ����'�.�#/ �� ��0�ก��12ก�� / 3���4�

(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

2554-2558 !"#$�%&'#8%*ก""�ก�"F;�%ก�"กE�ก�)N"L7�8)

�Y�)�%ก�"?H+%>C#WV;!"#ก8)8�@AXN��ก�G��BLO�

F;LBก�"!g8Hก�%>C#!"�)!"��ก�"=8ก?H+%

�E�%�กH�%!g8Hก�%>C#!"�)!"��ก�"=8ก?H+% G%OLBH�%"�@ก�"

2553-2558 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+t%&'#ก""�ก�"!g8Hก�%>C#

!"�)!"��ก�"=8ก?H+% (!.!.H.)

2554-2557 ,AM!"cก9�&'#8%*ก""��$+ก�"%:B)�Bก�"?H+% ก�"&C�H

>C#H)!"#��'

L*h+�u� G%OLBH�%"�@ก�"

2552-2556 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+t%&'#ก""�ก�"&"V>C#)*&Cก"

,�Hก�"Rcก9�

ก"#,"LHRcก9�$+ก�" G%OLBH�%"�@ก�"

2553-2555 &'#ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH 8H&Uก�"?u��@ก""� G%OLBH�%"�@ก�"

2551-2555 ก""�ก�"WV;,"H&*'L*h+t%&'#ก""�ก�"X+7�"'�ก�"

,*O�?,NC�F>C#ก�"8*FG%*%

ก"#,"LHX�'+@BU G%OLBH�%"�@ก�"

2553-2554 &'#ก""�ก�"X+7�"'�>%L,�Hก�">ก;<s"�{$""�%V�

N��s;8?�%8s8H&'#ก""�ก�"���%v�%,U?X]M8ก�"

!q+"V!ก�"?�]8H>C#ก�"Rcก9�ก�">ก;<s"�{$""�%V�

�E�%�ก%�Bก"�{�%N"A G%OLBH�%"�@ก�"

2553-2554 &'#,AM!"cก9�F;�%?R"9{ก+7�Gu�& >NOHN�PH:FB"8H

%�Bก"�{�%N"A (%�B<N""H&U �*L""'&A"A)

2552-2554 &'#ก""�ก�"N+FN��?"OH"�F>C#!"#?�+%WC:&"Hก�"

N��>W%=��%=V?R"9{ก+7 "#B#,AM 2

2551-2553 ,AM!"cก9�!"#$�%&'#8%*ก""��$+ก�"N+FN��>C#

!"#?�+%WCu�L#?R"9{ก+7�Gu�&

�u�WV;>,%"�9�" G%OLBH�%"�@ก�"

A 1-14



���������	�ก����ก�ก���ก�� �������������������������������������   ����� 31 #����� 2558 ��ก'����� 1
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

10. �����'�F�+ F�(�F�(� 53 �����                  -     - Bachelor of Law ก�������	ก


     ก""�ก�"  )*"+��+,$+               -    Nihon University, Japan �.&.2557-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�")"+G�"  - GC�ก�VN" Directors Certification Program ก""�ก�")"+G�"

     ก""�ก�"�""G�    ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B ก""�ก�"�""G�>C#X+7�"'�&O�N8)>,%

     >C#X+7�"'�&O�N8)>,% �.&.2557-!677*)�% ก""�ก�" $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

     (ก""�ก�"WV;�A8E�%�7CH%��) ก""�ก�")"+G�"

��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก: -

     22 �ก"�&� 2557 ��������#���������

-

������������&���$���������#�����

-

����� ������

$.&.2556-!677*)�% Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Company 

Limited

,AM!"cก9�

2551-$.&.2556 Senior Vice President, International Corporate 

Advisory Division

Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office $%�&�"X�'+@BU
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

11. ���()�-��� >�� 38 �����                  -     - Master of Science (Finance) ก�������	ก


     ก""�ก�" )*"+��+,$+               -    Bentley University, USA 2555-!677*)�% ก""�ก�")"+G�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�")"+G�" Master of Business Administration 2554-!677*)�% ก""�ก�"

     (ก""�ก�"WV;�A8E�%�7CH%��)    Boston University, USA ?�.B.2557-!677*)�% ก""�ก�" $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

Bachelor of Arts (Economics) 2555-!677*)�% ก""�ก�")"+G�"

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:    Taipei University, Taiwan ��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

     28 �+Y*%�B% 2554 -

��������#���������

-

������������&���$���������#�����

2556-!677*)�% Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding 

Corporation

ก�"CH,*%

2555-2556 Assistant Vice President

2553-2555 Senior Manager

2549-2553 Senior Consultant KPMG Corporate Finance (Taiwan) ,AM!"cก9�,�Hก�"?H+%

����� ������

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

12. ���'��1�/ ��)���������� 54 �����        3,333,333 - Master of Science (Finance) ก�������	ก


     ก""�ก�" )*"+��+,$+               -    University of Wisconsin-Madison, USA 2558-!677*)�% ก""�ก�"8E�%LBก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ก""�ก�")"+G�" Master of Business Administration (Finance) 2552-!677*)�% ก""�ก�")"+G�"

     (ก""�ก�"WV;�A8E�%�7CH%��)    Western Illinois University, USA 2551-!677*)�% ก""�ก�"

     ก""�ก�"8E�%LBก�" L+RLก""�R��N")�'S+N (L+RLก""�&8�X+L?N8"U) 2553-2557 ก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2552-!677*)�% ก""�ก�" $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

     L�%,AM<F;"�)ก�">NOHN�PH&"�PH>"ก:  - GC�ก�VN" Directors Certification Program ก""�ก�")"+G�"

     2 ก�%B�B% 2551    ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B ก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O

2552-2554 ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; 8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

2548-2554 ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F 7�Fก�"ก8H,*%

��������������������
�ก�����������
 �� !�"�#	�$�%

-

��������#���������

-

������������&���$���������#�����

2556-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, :FC<,B>C%FU 7E�ก�F 8*!:u&)"+:u&

2553-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ?=gC!�U F8FU7 8+%?N8"U?%@�M%>%C 

(<,B>C%FU) 7E�ก�F

WC+N��B<=>C#��B?&?)+PC

2553-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, XAFA,A>8C ?,"FF+PH 7E�ก�F WV;7�F7E�G%O�B��B<= ��B

?&?)+PC ?&"]M8H�]8�]M8��"

����'

2553-!677*)�% ก""�ก�" ���&�$%�&�"<,B ���&�
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

13. ���กG� � #�����0� 65 �����                  -     - Master of Business Administration (Marketing) ก�������	ก


     ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�")"+9�, )*"+��+,$+               -    University of Wisconsin-Madison, USA �+.B.2556-!677*)�% ,AM!"cก9�&'#ก""�ก�")"+9�, )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)��@A)�'S+N (,�9�A)��@A) 2551-?�.B.2556 ก""�ก�"8+�"# 

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2551-?�.B.2556 !"#$�%&'#ก""�ก�"�""G�

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program >C#X+7�"'�&O�N8)>,%

 - GC�ก�VN" Directors Accreditation Program ����'

 - GC�ก�VN" Effective Audit Committees and Best 

Practices Program

2555-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�,&"�L?7"+� 7E�ก�F 8�G�">C#?&"]M8HF]M�

 - GC�ก�VN" Audit Committee Program 2553-!677*)�% 8*!%�Bก ���&��N"A%�ก$*"ก+7>C#L+@�@AX ���&�

 - GC�ก�VN" Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management

2547-2553 ?Cs�$+ก�" >GOH!"#?,R<,B-8*F"$�%A

 - GC�ก�VN" Role of Compensation Committee 2553-!677*)�% ,AM!"cก9� &'#ก""��$+ก�">"HH�%>C#�L��F+ก�"��H&� G%OLBH�%"�@ก�"

 - GC�ก�VN" Role of the Chairman Program 2551-2553 WV;@E�%��ก�" L*h+�u�

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2547-!677*)�% "8H!"#$�% RV%BU�H?&"�#GU)*&&C!6���8O8% u�&

N#L�%88ก?vABH?G%]8

8H&Uก"ก�"ก*RC

2529-!677*)�% ก""�ก�")"+G�" )"+9�, Y�L"8*F" 7E�ก�F :"H>"�
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

14. ���1ก	�?(� .�(�.0�/ 48 �����             66,177 - Master of Business Administration (International 

Business)

ก�������	ก


     "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )*"+��+,$+               -    University of Hawaii at Manoa, USA 2553-!677*)�% "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

       L+RLก""�R��N")�'S+N (:B$�) (?กAB"N+%+B�) 2553-!677*)�% "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O ��B�+%?@]M8"�BBO8B $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   �G�L+,B�C�B?ก9N"R��N"U 2553 "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O

Japan-focused Management Program ��Bก�"NC�F>C#CVก&;����X�%$U

   Japan-America Institute of Management 

Science, USA

2552 "8Hก""�ก�"8E�%LBก�"

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program ��Bก�"NC�F>C#CVก&;����X�%$U

 - GC�ก�VN" Directors Accreditation Program 2549-2551 WV;@OLBก""�ก�"8E�%LBก�" ��B�+%?@]M8"�BBO8B

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B "�ก9�ก�"G�LG%;�,"�XB�ก")*&&C>C#X�h%�8H&Uก"

 - GC�ก�VN"L+,B�ก�"!"#ก�%u�B"#F�)�VH (L!�.) 2558-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�, ?8@,AdA CA�d+MH 7E�ก�F CA�d+MH

   �Y�)�%L+,B�ก�"!"#ก�%u�B"#F�)�VH 2553-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�, <b?LBU 7E�ก�F ?@O�d]P8

2552-!677*)�% ก""�ก�"

2552-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; :N?กABL C+�d+MH 7E�ก�F CA�d+MH

2552-2554 ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

2552-2554 ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F 7�Fก�"ก8H,*%

����'

2549-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, >8กdO�!"#ก�%u�B 7E�ก�F (�G�@%) !"#ก�%u�B
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

15. ���.�#�	� �(�1���#��� 51 �����                  -     - Master of Business Administration ก�������	ก


     "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )*"+��+,$+               -    Indiana University of Pennsylvania, USA �.&.2556-!677*)�% "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

?R"9{R��N")�'S+N 2553-2555 WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:�

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2553-!677*)�% "8Hก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O ��BกC*O�CVก&;�)""9�, $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH 2555-�.&.2556 "�ก9�ก�"G�LG%;�L�'+@$%ก+7

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% 2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

����'

2553 ก""�ก�" )"+9�, =a%�%dO� 7E�ก�F (�G�@%) ก�"?H+%

2553 ก""�ก�")"+G�"

2552-2553 ก""�ก�"WV;8E�%LBก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU =a%�%dO� 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

2549-2553 ก""�ก�")"+G�"

2543-2553 ก""�ก�"

2549-2552 ก""�ก�"WV;8E�%LBก�" }~�BL�'+@$%ก+7

2545-2553 ก""�ก�" )"+9�, =a%�%dO� >&!!aN8C 7E�ก�F ก+7ก�",�ML<!

2545-2553 ก""�ก�")"+G�"
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

16. �����#� 3I�'��#���1/ 48 �����           195,800 - Master of Business Administration (Finance) ก�������	ก


     WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )*"+��+,$+               -    University of Wisconsin-Milwaukee, USA 2553-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

L+RLก""�R��N")�'S+N (L+RLก""�<==g�) ก.X.2556-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B ��B�+%?@]M8"�BBO8B

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program 2553-�.&.2556 WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:�

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B ��B$*"ก+7$%)FA$%ก+7>C#)"+ก�"$%�&�"

2554-2555 ก""�ก�" )"+9�, GC�ก,"�XBU,AM!"cก9�ก�"CH,*% ,+�:ก; 

7E�ก�F

,AM!"cก9�ก�"CH,*%

2552-2554 ก""�ก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

����'

2542-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ?& <C%U (!"#?,R<,B) 7E�ก�F s%�OH

17. ���'������� #���Fก��� 53 �����           212,874 - Master of Business Administration (Finance) ก�������	ก


     WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )*"+��+,$+               -    University of New Haven, USA 2553-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)��@A)�'S+N (ก�"?H+%) 2552-!677*)�% ก""�ก�"8E�%LBก�" )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F 7�Fก�"ก8H,*%

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2548-!677*)�% ก""�ก�"

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH ����'

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% 2557-!677*)�% 8*!%�Bก���&� ���&�)"+9�,7�Fก�"ก�"CH,*% ���&�

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program 2549-!677*)�% &'#?N"AB�ก�"7�FN�PHก8H,*%)E�?G%e7)E�%��>GOH@�N+ �E�%�กH�%?R"9{ก+7ก�"&C�H ก"#,"LHก�"&C�H G%OLBH�%u�&"�{

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2545-!677*)�% &'#8%*ก""�ก�"กE�G%F>W%ก�"!�+)�N+ก�"!q+"V!

"#))ก8H,*%)E�?G%e7)E�%�� (&.!.).)

    2545-!677*)�% &'#8%*ก""�ก�"ก�"X+7�"'�"O�H!"#ก�R?กAMBLก�)

ก�"กE�ก�)$*"ก+7GC�ก,"�XBU

�E�%�กH�%&'#ก""�ก�"กE�ก�)GC�ก,"�XBU>C#

NC�FGC�ก,"�XBU

8H&Uก"8+�"#

2547-2555 8*!%�Bก���&� !"#$�%กC*O�$*"ก+7ก8H,*% >C#

!"#$�%8%*ก""�ก�"F;�%��N"{�%ก�"L�FWCก�"

FE�?%+%H�%ก8H,*%�E�"8H?CAPBH@AX

���&�)"+9�,7�Fก�"ก�"CH,*% ���&�
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

18. ���J.����/ ��������ก�� 49 �����           286,000 - Master of Business Administration (Finance) ก�������	ก


     WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )*"+��+,$+               -    Indiana University at Bloomington, USA 2553-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

Bachelor of Arts (Computer Science) 2549-!677*)�% !"#$�%?7;�G%;�,AM)"+G�" )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

   University of California at Santa Cruz, USA 2548-!677*)�% ก""�ก�" 

Chartered Financial Analyst 2554-!677*)�% !"#$�%&'#ก""�ก�" >C#!"#$�%?7;�G%;�,AM)"+G�" )"+9�, GC�ก,"�XBU,AM!"cก9�ก�"CH,*% F8BdU $*"ก+7GC�ก,"�XBU!"#?u,

   CFA Institute, USA ,+�:ก; 7E�ก�F ,AM!"cก9�ก�"CH,*%

 - GC�ก�VN"ก�")"+G�"7�Fก�"F;�%&L����M%&Hs�P%�VH ����'

(L!8.��.) "*O%,AM 5 2557-!677*)�% ���@+ก�u�!q+"V!>GOH@�N+ �u�!q+"V!>GOH@�N+ 8H&Uก"

   ���&�L+,B�C�B!g8Hก�%"�@8�'�7�ก" 2552-!677*)�% %�Bก���&� ���&�%�กL+?&"�#GUก�"CH,*% ���&�

t%X"#)"�"�@V!Y��uU

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VHF;�%L+,B�ก�"XC�HH�% 2553-2557 !"#$�%ก""�ก�" �u�$*"ก+7NC�F,*%<,B 8H&Uก"

(LX%.) "*O% 3

   �Y�)�%L+,B�ก�"XC�HH�% 2553-2557 ก""�ก�" &'#ก""�ก�""OL�u�&"�{>C#?8ก@% &'#ก""�ก�"

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VHF;�%ก�"&;�>C#ก�"X�'+@BU ?X]M8>ก;<s!6�G�,�H?R"9{ก+7

(TEPCOT) "*O% 5 2551-2557 ก""�ก�" &'#ก""�ก�"X�h%�NC�F,*%<,B &'#ก""�ก�"

   �Y�)�%L+,B�ก�"ก�"&;� 2552-ก.B.2556 ก""�ก�")"+G�" ���&�)"+9�,GC�ก,"�XBU<,B ���&�

 - GC�ก�VN"WV;)"+G�""#F�)�VH (GC�ก�VN" LN,. "*O%,AM 4) 2552-X.&.2556 ก""�ก�" NC�FGC�ก,"�XBU>GOH!"#?,R<,B NC�FGC�ก,"�XBU>GOH

   �Y�)�%L+,B�ก�"NC�F,*% !"#?,R<,B

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program 2550-2555 ก""�ก�" @�"�WV;!"#ก8)$*"ก+7�����d]P8s�BCOLHG%;� @�"�

 - GC�ก�VN" Directors Accreditation Program

 - GC�ก�VN" Audit Committee Program

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B
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()��-'ก�� ���� '	'+��ก��,)�����/1 ����'�.�#/ �� ��0�ก��12ก�� / 3���4�

(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

19. ���(��4 1��3K1��ก�� 54 �����                  79     - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N ก�������	ก


     WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )*"+��+,$+               - )"+G�"$*"ก+7)�'S+N (��s�)��@A) ก.&.2556-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2553-2555 WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O

 - Financial Executive Development Program ก.&.2556-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O8�L*:� $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

(FINEX 14) ��B$*"ก+7$%)FA$%ก+7 

   ���&��Y�)�%ก�"Rcก9�$%�&�">C#ก�"?H+%<,B 2556-2556 WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O 

 - GC�ก�VN"X�h%�,�ก9#ก�")"+G�" ��B$*"ก+7$%)FA$%ก+7 >C#)"+ก�"$%�&�"

   Crestcom Bullet Proof Manager 2553-2556 WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program ��Bก�"NC�F�+%?@]M8"�BBO8B

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B 2553-2554 "�ก9�ก�"G�LG%;�)"+G�"ก�"s�B,�H��s�

2553-2556 ก""�ก�" )"+9�, <b?LBU 7E�ก�F ?@O�d]P8

����'

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

20. �����,�ก� '�#������� 58 �����                  576 - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N ก�������	ก


     WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )*"+��+,$+               - �Y+N+R��N")�'S+N 2553-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2547-2557 ก""�ก�"WV;7�Fก�" )"+9�, ,+�:ก; 8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program ����'

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B -

21. ���(�4�� ������� 45 �����             30,000 - Master of Finance (Distinction) ก�������	ก


     WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )*"+��+,$+               -    Imperial College, London, UK 2553-!677*)�% WV;@OLBก""�ก�"WV;7�Fก�"tG�O )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     ��B&L)&*�ก�"?H+% Master of Business Administration ��B&L)&*�ก�"?H+%>C#)"+G�"&L��?�AMBH

     >C#)"+G�"&L��?�AMBH (International Business) 2555-!677*)�% "�ก9�ก�"G�LG%;�ก�"CH,*%

   Schiller International University, UK 2552 G�LG%;���B&L)&*�ก�"?H+%>C#)"+G�"&L��?�AMBH

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"?H+%>C#ก�"$%�&�") 2548-2551 G�LG%;���B&L)&*�ก�"?H+%>C#)"+G�"&L��?�AMBH $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2558-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ?8@,AdA CA�d+MH 7E�ก�F CA�d+MH

Certified Financial Analyst 2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; CA�d+MH 7E�ก�F CA�d+MH

   CFA Institute, USA 2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; 8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

 - GC�ก�VN" Directors Certification Program 2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, GC�ก,"�XBU,AM!"cก9�ก�"CH,*% $*"ก+7GC�ก,"�XBU!"#?u,

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B F8BdU ,+�:ก; 7E�ก�F ,AM!"cก9�ก�"CH,*%

2554-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, RV%BUก�"?"AB%"V;,+�:ก; 7E�ก�F ก�")"+ก�"

2552-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, <b?LBU 7E�ก�F ?@O�d]P8

2552-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; :N?กABL CA�d+MH 7E�ก�F CA�d+MH

2552-!677*)�% ก""�ก�" >C#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

2550-!677*)�% ก""�ก�" >C#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F 7�Fก�"ก8H,*%

����'

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

22. ���J.�( 1����J�G�#�? 50 �����                  -     - X�'+@BR��N"�G�)�'S+N (��s�L+@�)"+G�"$*"ก+7) ก�������	ก


     ?Cs�%*ก�")"+9�, )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U N.&.2556-!677*)�% G�LG%;��E�%�กกE�ก�)FV>Cก+7ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     G�LG%;��E�%�กกE�ก�)FV>Cก+7ก�" L+RLก""�R��N")�'S+N ก.B.2556-!677*)�% ?Cs�%*ก�")"+9�,

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2556-2556 G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBHF;�%!q+)�N+ก�"

Certified Internal Auditor (CIA) 2552-2556 G�LG%;�N"L7�8)u�Bt%

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) ก.B.2556-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; CA�d+MH 7E�ก�F CA�d+MH

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.B.2556-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, ,+�:ก; 8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก.B.2556-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, <b?LBU 7E�ก�F ?@O�d]P8

Certified Information System Auditor (CISA) ����'

   Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA), USA

2554-!677*)�% ก""�ก�"!"#?�+%WCก�"!"#ก�%&*'u�XH�%

N"L7�8)u�Bt%u�&"�{

ก"�)��@AกC�H "�@ก�"

Certified Information Systems Security 2553-!677*)�% ก""�ก�"X�h%�ก�"N"L7�8)u�Bt%u�&"�@ก�"  ก"�)��@AกC�H "�@ก�"

Professional (CISSP) 2553-!677*)�% ก""�ก�")"+G�"&L��?�AMBH ก"*H?,X�G�%&"  "�@ก�"

   Int'l Information Systems Security Certification 

Consortium (ISC)2, USA

Certified Fraud Examiner (CFE)

   Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE), USA
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

 - GC�ก�VN" Company Secretary Program

 - GC�ก�VN" Company Reporting Program

 - GC�ก�VN" Board Reporting Program

 - GC�ก�VN" Effective Minutes Taking

 - GC�ก�VN" Audit Committee Program

 - GC�ก�VN" Monitoring the Internal Audit Function

 - GC�ก�VN" Monitoring Fraud Risk Management

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B

 - GC�ก�VN" GRI Certified Training on G4 reporting 

Guidelines

   �Y�)�%<,BX�h%U

 - !"#ก�R%AB)�N"%�ก)"+G�"B*,$R��N"Uก�"!g8Hก�%

>C#!"�)!"��ก�",*7"+N"#F�)�VH

   �E�%�กH�%&'#ก""�ก�"!g8Hก�%>C#!"�)!"��ก�"

,*7"+N>GOH@�N+
23. ����1ก� ��.��� 43 �����                  -     - Master of Information System ก�������	ก


     G�LG%;���B,"�XB�ก")*&&C )*"+��+,$+               -    University of Manchester, UK 2555-!677*)�% G�LG%;���B,"�XB�ก")*&&C )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N (ก�"7�Fก�") 2552-2553 WV;@OLB��BX�h%�$*"ก+7>C#กCB*,$U

   �G�L+,B�C�B8�����@�� "�ก9�ก�"G�LG%;�WC+Nu�'SU>C#@O8H,�Hก�"NC�F

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"?H+%) 2554-!677*)�% WV;8E�%LBก�"RV%BUก�"?"AB%"V;,+�:ก; )"+9�, RV%BUก�"?"AB%"V; ,+�:ก; 7E�ก�F RV%BUก�"?"AB%"V;

   �G�L+,B�C�B8�����@�� 2554-!677*)�% ก""�ก�"

2553-2554 G�LG%;�RV%BUก�"?"AB%"V;,+�:ก;

����'

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

24. ���	����4�/ ����� 58 �����                  -     - )��@A)�'S+N ()��@A) ก�������	ก


     G�LG%;�กE�ก�) )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U ก.&.2556-!677*)�% G�LG%;�กE�ก�) )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

2553-�+.B.2556 WV;@OLBG�LG%;���B�E�%�ก8H&Uก"

2552-2553 G�LG%;�กE�ก�)>C#&L)&*�u�Bt%

ก.B.2556-!677*)�% ก""�ก�" )"+9�, GC�ก,"�XBU,AM!"cก9�ก�"CH,*% F8BdU ,+�

:ก; 7E�ก�F

$*"ก+7GC�ก,"�XBU!"#?u,,AM

!"cก9�ก�"CH,*%

2552-!677*)�% ก""�ก�" >C#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�,GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% ,+�:ก; 7E�ก�F 7�Fก�"ก8H,*%

2552-!677*)�% ก""�ก�" >C#ก""�ก�"N"L7�8) )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

����'

-

25. ����',��� ���L������ 51 �����              2,200     - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N ก�������	ก


     G�LG%;�X�h%�$*"ก+7>C#กCB*,$U )*"+��+,$+               -    �G�L+,B��HsC�%&"+%,"U N.&.2557-!677*)�% G�LG%;�X�h%�$*"ก+7>C#กCB*,$U )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     "�ก9�ก�"G�LG%;�X�h%�WC+Nu�'SU )"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"NC�F) �+.B.2558-!677*)�% "�ก9�ก�"G�LG%;�X�h%�WC+Nu�'SU>C#ก�"NC�F

     >C#ก�"NC�F    �G�L+,B�C�B"��&E�>GH 2554-ก.B.2557 G�LG%;�!"#ก�%u�B$%ก+7 $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

2549-2553 G�LG%;�!"#ก�%u�B$%ก+7

���� '

 -

26. ���'�J��  �4�.�.��� 55 �����                  -     - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N (ก�"7�Fก�") ก�������	ก


     G�LG%;�"#))!q+)�N+ก�" )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U ?�.B.2558-!677*)�% G�LG%;�"#))!q+)�N+ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     "�ก9�ก�"G�LG%;�L�H>W% L+RLก""�R��N"�G�)�'S+N ?�.B.2558-!677*)�% "�ก9�ก�"G�LG%;�L�H>W%>C#กE�ก�)?,&:%:CBA

     >C#กE�ก�)?,&:%:CBA    �G�L+,B�C�B?8?dAB% ����'

L+RLก""�R��N")�'S+N 2558-!677*)�% Deputy Director True Information Technology

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

27. ���'������(  '�J.����/.�.0�/ 52 �����          121,079 - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N (ก�"7�Fก�") ก�������	ก


      G�LG%;�&L)&*��+%?@]M8 )*"+��+,$+               -    Middle Tennence State University N.&.2558-!677*)�% G�LG%;�&L)&*��+%?@]M8 )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

?R"9{R��N")�'S+N 2556-2558 "8HG�LG%;�&L)&*��+%?@]M8

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B ���� '

-

28. ���ก�4/#��/ '����3��	��M/ 39 �����            13,200 - Master of Management (Operation Research) ก�������	ก


     G�LG%;�L�H>W%>C#H)!"#��' )*"+��+,$+               -    Case Western Reserve University, USA ก.X.2556-!677*)�% G�LG%;�L�H>W%>C#H)!"#��' )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N 2552-�.&.2556 G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBH

?R"9{R��N")�'S+N ����'

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B -

29. 	�.ก��.� �	���ก'��4� 38 �����                  -     - Doctor of Philosophy (Economics) ก�������	ก


     G�LG%;�L+?&"�#GU?R"9{ก+7>C#กCB*,$U )*"+��+,$+               -    Michigan State University, USA ก.X.2556-!677*)�% G�LG%;�L+?&"�#GU?R"9{ก+7>C#กCB*,$U )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

Master of Economics 2554-�.&.2556 ?R"9{ก"8�L*:� )"+9�,GC�ก,"�XBU ,+�:ก; 7E�ก�F GC�ก,"�XBU

   National University of Singapore ����'

?R"9{R��N")�'S+N 2553-2554 ?R"9{ก"8�L*:� RV%BUL+7�B?R"9{ก+7>C#$*"ก+7 $%�&�"X�'+@BU

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B $%�&�"<,BX�'+@BU

30. ���ก�44�.��/ 4�����N(� 43 �����              8,823 - Master of Information Systems ก�������	ก


     G�LG%;�ก�"7�Fก�","�XB�ก")*&&C )*"+��+,$+               -    University of Memphis, USA N.&.2556-!677*)�% G�LG%;�ก�"7�Fก�","�XBก")*&&C )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N 2552-ก.B.2556 G�LG%;�)"+G�"s;8�VC>C#"�BH�%

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"?H+%>C#ก�"$%�&�") ����'

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B -
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

31. ���ก�'��� 3��,�1����D 44 �����                  -     -  L+,B�R��N"U�G�)�'S+N (?,&:%:CBA��"�%?,R) ก�������	ก


     G�LG%;�!"#ก�%u�B$%ก+7 )*"+��+,$+               -    7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B N.&.2557-!677*)�% G�LG%;�!"#ก�%u�B$%ก+7 )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N ()��@A) 2555-2557 WV;@OLBG�LG%;�!"#ก�%u�B$%ก+7 $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   �G�L+,B�C�B)V"X� 2552-.2555 "8HG�LG%;�!"#ก�%u�B$%ก+7

���� '

 -

32. ������4��  ������ 50 �����            20,000    - L+,B�R��N")�'S+N (�Y+N+) ก�������	ก


     G�LG%;�)"+G�":&"Hก�" )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�BR+C!�ก" N.&.2557-!677*)�% G�LG%;�)"+G�":&"Hก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

2556-2557 G�LG%;�X�h%�"#))H�% )"+9�, ,+�:ก;8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

2549-2556 Deputy Head of IT Application Development

���� '

 -

33. ���'������9� / >�'��J.����/ 46 �����            16,544 - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N ก�������	ก


     G�LG%;�N"L7�8)u�Bt% )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U ก.X.2556-!677*)�% G�LG%;�N"L7�8)u�Bt% )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

L+,B�R��N")�'S+N ()��@A) 2549-�.&.2556 "8HG�LG%;�N"L7�8)u�Bt%

   �G�L+,B�C�B?ก9N"R��N"U ����'

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
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()��-'ก�� ���� '	'+��ก��,)�����/1 ����'�.�#/ �� ��0�ก��12ก�� / 3���4�

(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - GC�ก�VN" Company Secretary Program

 - GC�ก�VN" Board Reporting Program

 - GC�ก�VN" Effective Minutes Taking

 - GC�ก�VN"  Anti-Corruption: The Practical Guide

   ���&��OH?�"+��Y�)�%ก""�ก�")"+9�,<,B

34. ���'��()����4  4��ก���44� 45 �����                  -     - L+,B�R��N"U�G�)�'S+N (?,&:%:CBA��"�%?,R) ก�������	ก


     G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBH )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B8�����@�� �.&.2557-!677*)�% G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBHF;�%!q+)�N+ก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     F;�%!q+)�N+ก�" )��@A)�'S+N ()��@A) ����'

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2551-2557 WV;8E�%LBก�" $%�&�"<8dA)AdA (<,B) 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

35. ���'��(�4��#� J�ก�'� 52 �����            16,356 - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N (ก�"?H+%) ก�������	ก


     G�LG%;�)��@A )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2552-!677*)�% G�LG%;�)��@A )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)��@A)�'S+N (,�9�A)��@A) ����'

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B -

36. ���'�� OM��� '���� .� �( 42 �����                  -     - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N ก�������	ก


     G�LG%;�ก�G��B )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B"��&E�>GH 2553-!677*)�% G�LG%;�ก�G��B )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

%+N+R��N")�'S+N 2552-2553 G�LG%;��OL%,AM!"cก9�ก�G��B

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U ����'

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

37. ����.�''/ 4L���� �ก�� 38 �����                  -     - Master of Science in Information Technology ก�������	ก


     G�LG%;�@O8H,�HF+7+,8C )*"+��+,$+               -    Arizona State University, USA N.&.2557-!677*)�% G�LG%;�@O8H,�HF+7+,8C )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"7�Fก�") 2556-2557 G�LG%;�?,&:%:CBAtG�O>C#@O8H,�H8+?Ceก,"8%+ก�U

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2553-2556 G�LG%;�X�h%�@O8H,�Hก�"7E�G%O�B

����'

-

38. ���'����,G	� 1�����4� 55 �����          126,500 - )"+G�"$*"ก+7�G�)�'S+N (ก�"?H+%) ก�������	ก


     G�LG%;�%+?,R���X�%$U )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2552-!677*)�% G�LG%;�%+?,R���X�%$U )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

8�ก9"R��N")�'S+N (u�9�8�Hก�9) ����'

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B -

39. �����.�#/ ���/F(4��0�/ 38 �����                  -     - L+,B�R��N"�G�)�'S+N (ก�"?H+%) ก�������	ก


     G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBH )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U ก.X.2556-!677*)�% G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBH )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

Bachelor of Commerce (Finance & Economics) 2552-�.&.2556 G�LG%;�L�H>W%>C#H)!"#��'

   University of Wollongong, Australia ����'

-

40. ���3����ก4/ ����N��'ก�� 36 �����                  -     - Master of Business Administration ก�������	ก


     G�LG%;�?X+M�WCWC+N )*"+��+,$+               -    University of North Carolina at Chapel Hill, �.&.2557-!677*)�% G�LG%;�?X+M�WCWC+N )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

USA 2556-2557 G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBHF;�%!q+)�N+ก�"

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"7�Fก�") ก.X.-ก.B.2556 G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBHF;�%ก"#)L%ก�"

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2552-2556 G�LG%;�)"+G�"&L��?�AMBHF;�%!q+)�N+ก�"

����'

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

41. ���.�(�4 4����.�'�.�#/ 42 �����                  -     - ?&GX�h%R��N"�G�)�'S+N ก�������	ก


      G�LG%;�!"#?�+%"�&�,"�XBU�+% )*"+��+,$+               - ��s�L+@�ก�"L�H>W%,AM8BVO8�R�B>C#8��HG�"+�,"�XBU ก.&.2556-!677*)�% G�LG%;�!"#?�+%"�&�,"�XBU�+% )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2554-2556 G�LG%;�!"#?�+%"�&�,"�XBU�+% $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

)"+G�"$*"ก+7)�'S+N ��s�ก�"7�Fก�",�ML<! ���� '

�Y�)�%"�@u��);�%��?Fe7?7;�X"#B� -

 - !"#ก�R%AB)�N")�'S+N,�Hก�"!"#?�+%,"�XBU�+%

 - !"#ก�R%AB)�N")�'S+N,�Hก�"!"#?�+%,"�XBU�+%

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U

42. ���.�'��M/  3I�.'����� 45 �����                  -     - L+,B�R��N"�G�)�'S+N (ก�"7�Fก�""#))��"�%?,R) ก�������	ก


     "�ก9�ก�"G�LG%;�7�Fก�"s;8�VC )*"+��+,$+               -    �Y�)�%)�'S+NX�h%)"+G�"R��N"U N.&.2557-!677*)�% "�ก9�ก�"G�LG%;�7�Fก�"s;8�VC )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

L+RLก""�R��N")�'S+N 2557-2557 Transformation Specialist )"+9�, ,+�:ก;8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

   �Y�)�%?,&:%:CBAX"#78�?กC;�?7;�&*',G�" ���� '

C�Fก"#)�H Consulting Manager Pricewaterhousecooper

43. ���9�������/ ก��.0�/ก����/ 35 �����                  -     - Master of Arts in Economics ก�������	ก


     G�LG%;�L+?&"�#GU&L��?�AMBH>C#$*"ก+7 )*"+��+,$+               -    New York University, USA X.&.2557-!677*)�% G�LG%;�L+?&"�#GU&L��?�AMBH>C#$*"ก+7 )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

?R"9{R��N")�'S+N 2553-2557 G�LG%;�L+7�B&L��?�AMBH

   7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2552-2553 G�LG%;�L+?&"�#GU&L��?�AMBH>C#$*"ก+7

Financial Risk Manager (FRM) 2548-2552 ?7;�G%;�,AML+?&"�#GU&L��?�AMBH8�L*:� $%�&�",+�:ก; 7E�ก�F (�G�@%) $%�&�"X�'+@BU

   Global Association of Risk Professionals, USA ����'

-
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(36) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����+�� ����ก�����ก���38�ก���ก�� (+������ 4�����+� �����/���/ก� 3���9�#��ก��

ก���ก��

������������

3��'�ก�� /������;����� 5 36 �������

44. ���'��� ��4�/ �0��ก�/ 46 �����                  -     - )��@A�G�)�'S+N ก�������	ก


     G�LG%;�กE�ก�) - )*"+��+,$+               -    7*T�CHก"'U�G�L+,B�C�B 2553-!677*)�% G�LG%;�กE�ก�) - $*"ก+7GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     $*"ก+7GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*% )��@A)�'S+N 2552-2553 G�LG%;�กE�ก�)>C#&L)&*�u�Bt% - 

   �G�L+,B�C�B$""�R��N"U GC�ก,"�XBU7�Fก�"ก8H,*%

����'

-

45. �����4��  '���3� '�� 47 �����                  -     - L+,B�R��N"�G�)�'S+N (�Y+N+) ก�������	ก


     G�LG%;�X�h%�"#)) )*"+��+,$+               -    �Y�)�%)�'S+NX�h%)"+G�"R��N"U N.&.2557-!677*)�% G�LG%;�)"+G�":&"Hก�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

L+,B�R��N")�'S+N (&'+NR��N"U) 2556-2557 Application Development Manager - MIS )"+9�, ,+�:ก;8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

   �G�L+,B�C�B?,&:%:CBAX"#78�?กC;�$%)*"A & Corporate Support

2551-2556 Application Development Manager - Asset 

Management

���� '

 -

46. ���'��'ก��4�/ ������1/ 45 �����                  -     - )��@A)�'S+N ()��@A) ก�������	ก


     G�LG%;�กE�ก�) - $*"ก+7$%�&�" )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�B$""�R��N"U 2553-!677*)�% G�LG%;�กE�ก�) - $*"ก+7$%�&�" )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

2553 G�LG%;�กE�ก�)>C#&L)&*�u�Bt% - $%�&�"

����'

-

47. ���'�(�4� ��9�.�1/ 53 �����                  -     - )"+G�"$*"ก+7)�'S+N (ก�"NC�F) ก�������	ก


     G�LG%;�$*"ก�"�E�%�กH�% )*"+��+,$+               -    �Y�)�%?,&:%:CBA"�@�H&C 2553-!677*)�% G�LG%;�$*"ก�"�E�%�กH�% )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

2552-2553 "8HG�LG%;�$*"ก�"�E�%�กH�%

����'

-
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48. ���'��#�9����/ ����'ก��'�� 59 �����            39,500 - )"+G�"$*"ก+7)�'S+N ก�������	ก


     G�LG%;�)"+ก�"H�%,"�XB�ก")*&&C )*"+��+,$+               -    �G�L+,B�C�Bก"*H?,X 2555-!677*)�% G�LG%;�)"+ก�"H�%,"�XB�ก")*&&C )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

2548-2554 Head of Compensation & Benefit

����'

-

49. ���'�9�.� ��+���#���#���� 59 �����            67,372 - X�'+@BR��N"�G�)�'S+N ก�������	ก
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-

50. ���'��'�����/ �4(���+�����	�/ 40 �����                  -     - L+,B�R��N"U�G�)�'S+N (ก�"?H+%) ก�������	ก
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51. ���'�������9� .���(3��(� 36 �����                  -     - Master of Information Technology ก�������	ก


     G�LG%;�)"+G�"&L��!C8Fu�B )*"+��+,$+               -    Queensland University of Technology, Australia ก.X.2556-!677*)�% G�LG%;�)"+G�"&L��!C8Fu�BF;�%��"�%?,R )"+9�, ,+�:ก;<=>%%?@ABCก"*D! 7E�ก�F (�G�@%) ก�"CH,*%

     F;�%��"�%?,R L+RLก""�R��N")�'S+N ��s�L+RLก""�&8�X+L?N8"U 2553-2557 WV;?@ABL@�� IT Security )"+9�, ,+�:ก; 8+%=8"U?�@�M%?,&:%:CBA 7E�ก�F ?,&:%:CBA��"�%?,R

   �Y�)�%?,&:%:CBAX"#78�?กC;�?7;�&*',G�"

C�Fก"#)�H

2550-2553 ?7;�G%;�,AM8�L*:� IT Security

Certified Information Systems Security 

Professional (CISSP)

����'

   Int'l Information Systems Security Certification 

Consortium (ISC)2, USA

 -

GIAC System and Network Auditor (GSNA)

GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

GIAC Web Application Penetration Tester 

(GWAPT)

   The SANS Institute, USA 

 - GC�ก�VN" Information Security Management 

System (ISMS)

    Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2005)

 - GC�ก�VN" Information Security Management 

System (ISMS)

   Implementation (ISO/IEC 27001:2005)
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  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-1 

 

รายละเอียดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร /1  

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

1 นายปลวิ มังกรกนก 2,221,010 2,221,010 - - - - 0.28 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

2 
นายฮอน คิท ชิง 
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

- - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

4 รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

5 ศ. ดร. ปราณี ทินกร - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

6 นางภัทรียา เบญจพลชัย - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

7 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-2 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

8 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

9 นายสถิตย์ อ๋องมณี 100,035 100,035 - - - - 0.01 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

10 นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

11 นายชือ-เหา ซุน - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

12 นายสุทัศน ์เรืองมานะมงคล 3,333,333 3,333,333 - - - - 0.42 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

13 นางกฤษณา                                                                                                            - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

14 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 66,177 66,177 - - - - 0.01 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

         



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-3 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

15 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

16 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ ์ 195,800 195,800 - - - - 0.02 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

17 นางสาวอารยา ธีระโกเมน 212,874 212,874 - - - - 0.03 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

18 นายไพบูลย ์นลินทรางกูร 286,000 286,000 - - - - 0.04 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

19 นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 79 79 - - - - 0.00 

20 นางยุถิกา สนธยานาวิน 576 576 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

21 นายชาตร ีจันทรงาม 30,000 30,000 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

         



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-4 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

22 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

23 นายวัศกร เทพทิม - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

24 นางดุลยรัตน ์ทวีผล - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

25 นายเสถียร  เลี้ยววารณิ 2,200 2,200 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

26 นายสมไทย วัฒนพรพรหม - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

27 นายกนต์ธีร ์สุนทรประดิษฐ ์ 13,200 13,200 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

28 ดร.ก าพล อดิเรกสมบัต ิ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

         



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-5 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

29 นายกิตติพงษ ์ติยะบุญชัย 8,823 8,823 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

30 นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

31 นางจินตนา วรมงคล 13,500 20,000 6,500 - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

32 นางสาวจิราภรณ ์ซอสุขไพบูลย ์ 16,544 16,544 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

33 นางสาวชื่นจิต  ตระการรัตต ิ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

34 นางสาวชุตินธร ไวกาส ี 13,356 16,356 3,000 - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

35 นางสาวณัฎฐิน ีสุวรรณพาณิชย ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

         



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-6 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

36 นายนพวัสส ์ตั้งบูรณากิจ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

37 นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร 126,500 126,500 - - - - 0.02 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

38 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

39 นายประยุกต ์เจริญจรัสกุล - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

40 นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

41 นายพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

42 นายภูวรินทร ์กุลพัฒน์กานนท ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

         



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-7 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

43 นางสาวมณีรัตน ์วัฒนจักร์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

44 นายมนตรี สิริปาณสาร - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

45 นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 121,079 121,079 - - - - 0.02 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

46 นางสาวสกรรัตน ์มานุวงศ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

47 นายสมชาต ิลาภาพงศ์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

48 นางสุทธิภิรมย์ อารีสกุลสขุ 39,500 39,500 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

49 นางสุภาพร อร่ามเธียรธ ารง 67,372 67,372 - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

         



  เอกสารแนบ 2 

 

A 2-8 

 

 
รายช่ือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

 

  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี/1 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 

เพิ่มข้ึน           
(ลดลง)    

ระหว่างปี 
ร้อยละ 

 50 นางสาวสุรางค ์เตชะรุ่งนิรันดร์ - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

51  นางสาวอารยาภา พานิชปรีชา - - - - - - 0.00 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - 0.00 

หมายเหตุ:  /1 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหุ้นเป็นผลสบืเนื่องจากการใช้สิทธขิองใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (“TSRs”) ของบริษัท  
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เอกสารแนบ 3 

A 3-1 

 

 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
 

    บริษัท บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. 
ทิสโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ.  
ทิสโก้  
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การ
เรียนรู้ทิส

โก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทิสโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ.  
เอชทีซี  
ลีสซิ่ง/2 

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

(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 
/ 

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

3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล // 
CE,GCE 

// 
CE 

X X - - - // - - - - 

4 รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ / 
CAC 

/ 
CAC 

- - - - - - - - - - 

5 ศ.ดร.ปราณี ทินกร / 
CNCC 

- - - - - - - - - - - 

6 นางภัทรียา เบญจพลชัย / 
CCGC,AC 

/ 
AC 

- - - - - - - - - - 

7 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ์ / 
CGC 

- - - - - - - - - - - 

8 นายสถิตย์ อ๋องมณี / 
NCC,CGC 

/ - - - - - - - - - - 

9 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    / 
AC 

/ 
AC 

- - - - - - - - - - 

                                                           
1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
2 บริษัท เอชทีซ ีลีสซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 



เอกสารแนบ 3 

A 3-2 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 

    บริษัท บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. 
ทิสโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ.  
ทิสโก้  
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การ
เรียนรู้ทิส

โก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทิสโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ.  
เอชทีซี  
ลีสซิ่ง/2 

10 นายยาสุโร่ โยชิโคชิ // 
NCC 

// - - - - - - - - - - 

11 นายชือ-เหา ซุน // // - - - - - - - - - - 
12 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล // 

COO 
// 

Pr/3 
- - - - - - - - - - 

13 นางกฤษณา ธีระวุฒ ิ A - - - - - - - - - - - 
14 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์/3 SEVP/3 SEVP/3 - - X - - - - X - X 
15 นายพิธาดา  วัชรศิริธรรม/3 SEVP/3 SEVP/3 // - - - - - - - - - 
16 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์/3 FEVP/3 FEVP/3 - - - - - - - - - - 
17 นางสาวอารยา ธีระโกเมน/3 FEVP/3 - - // 

Pr/3 
- - - - - - - - 

18 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร/3 FEVP/3 - // 
CEO/3 

- - - - - - - X 
 

- 

19 นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ/3 FEVP/3 FEVP/3 - - - - - - - - - - 
20 นางยุถิกา สนธยานาวิน EVP - - - - // - - - - - - 
21 นายชาตรี จันทรงาม EVP - // // // // // // - // // // 
22 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ ์ AEVP, DH - - - // // // - - - - - 

                                                           
1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 
3 ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ไปบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 



เอกสารแนบ 3 

A 3-3 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 

    บริษัท บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. 
ทิสโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ.  
ทิสโก้  
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การ
เรียนรู้ทิส

โก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทิสโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ.  
เอชทีซี  
ลีสซิ่ง/2 

23 นายวัศกร เทพทิม DH - - - - - - // 
D 

// - - - 

24 นางดุลยรัตน์ ทวผีล  DH - // // - - - - - - // - 
25 นายเสถียร เลี้ยววาริณ DH - - - - - - - - - - - 
26 นายสมไทย วัฒนพรพรหม DH - - - - - - - - - - - 
27 นางสุทธินี เมืองแมน4 AD - - - - - - - - - - - 
28 นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ ์ FH - - - - - - - - - - - 
29 ดร. ก าพล อดิเรกสมบัติ FH - - - - - - - - - - - 
30 นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชัย FH - - - - - - - - - - - 
31 นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ FH - - - - - - - - - - - 
32 นางจินตนา  วรมงคล FH - - - - - - - - - - - 
33 นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบลูย ์ FH - - - - - - - - - - - 
34 นางสาวชุตินธร ไวกาส ี FH - - - - - - - - - - - 
35 นางสาวชื่นจิต ตระการรัตต ิ FH - - - - - - - - - - - 
36 นางสาวณัฎฐิน ี สุวรรณพาณิชย ์ FH - - - - - - - - - - - 
37 นายนพวัสส ์ ตั้งบูรณากิจ FH - - - - - - - - - - - 
38 นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร FH - - - - - - - - - - - 
39 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ FH - - - - - - - - - - - 

                                                           
1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 



เอกสารแนบ 3 

A 3-4 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 

    บริษัท บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. 
ทิสโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ.  
ทิสโก้  
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การ
เรียนรู้ทิส

โก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทิสโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ.  
เอชทีซี  
ลีสซิ่ง/2 

40 นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล FH - - - - - - - - - - - 
41 นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ FH - - - - - - - - - - - 
42 นายพิสิษฐ์  ปิยพสุนทรา FH - - - - - - - - - - - 
43 นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท ์ FH - - - - - - - - - - - 
44 นายมนตรี  สิริปาณสาร FH - - - - - - - - - - - 
45 นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร ์ FH - - - - - - - - - - - 
46 นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ FH - - - - - - - - - - - 
47 นางสาวสกรรัตน ์ มานุวงศ ์ FH - - - - - - - - - - - 
48 นายสมชาต ิ ลาภาพงศ์ FH - - - - - - - - - - - 
49 นางสุทธิภิรมย์ อารีสกุลสขุ FH - - - - - - - // // - - 
50 นางสุภาพร อร่ามเธียรธ ารง  FH - - - - - - - - - - - 
51 นางสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ FH - - - - - - - - - - - 
52 นางสาวอารยาภา  พานิชปรีชา   FH - - - - - - - - - - - 

  

1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 

 



เอกสารแนบ 3 

A 3-5 

 

หมายเหตุ :  X = ประธานคณะกรรมการ      / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร     
VC = รองประธานคณะกรรมการ GCE = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม      DH = หัวหน้าสายงาน      
A = ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรษิัท SEVP = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     FH = หัวหน้าหน่วยงาน        
AD = ที่ปรึกษา FEVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญอ่าวุโส      - = ไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
AEVP = ผู้อ านวยการสายอาวุโส EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่  
CE = ประธานคณะกรรมการบริหาร         CEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร       
CNCC = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       COO = กรรมการอ านวยการ        
NCC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      Pr = กรรมการผู้จัดการใหญ ่  
CAC = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      D = ผู้อ านวยการ  
 AC = กรรมการตรวจสอบ         
CCGC = ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ        
CGC = กรรมการก ากับดูแลกิจการ        
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   -�;��!ก	�/����������� 2556-2556 ��������	���	�����%���!5����<�����ก�	

Certified Internal Auditor (CIA) 2552-2556 ��������	�-%��K��L�

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) ก.�.2556-�3--���� ก		�ก�	 �	���� ��%7ก� ��%Q��! -4�ก�5 ��%Q��!

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.�.2556-�3--���� ก		�ก�	 �	���� ��%7ก� ���9�	/��)������7�7��� -4�ก�5 ���7�7���%�	%���


   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก.�.2556-�3--���� ก		�ก�	 �	���� 8X���/ -4�ก�5 �)Y�QZ[�

Certified Information System Auditor (CISA) ����

   Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA), USA

2554-�3--���� ก		�ก�	�	�����^�ก�	�	�ก�����K�(!��

�	�-%��K��L�K��	�_

ก	���&)�ก��! 	�)ก�	

Certified Information Systems Security 2553-�3--���� ก		�ก�	(����ก�	�	�-%��K��L�K��	�)ก�	  ก	���&)�ก��! 	�)ก�	

Professional (CISSP) 2553-�3--���� ก		�ก�	�	���	�����%���! ก	�!��(�����	  	�)ก�	

   Int'l Information Systems Security Certification 

Consortium (ISC)2, USA

Certified Fraud Examiner (CFE)

   Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE), USA
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 - ���ก%6�	 Company Secretary Program

 - ���ก%6�	 Company Reporting Program

 - ���ก%6�	 Board Reporting Program

 - ���ก%6�	 Effective Minutes Taking

 - ���ก%6�	 Audit Committee Program

 - ���ก%6�	 Monitoring the Internal Audit Function

 - ���ก%6�	 Monitoring Fraud Risk Management

   %����%Y!�%	��%l����ก		�ก�	�	����8��

 - ���ก%6�	 GRI Certified Training on G4 reporting 

Guidelines

   %l����8��(���/

 - �	�ก�
������	��ก�	���	���,
�%�	/ก�	�n�!ก��

����	���	��ก�	��-	��	�5��%6!
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2553-��.�.2556 6̂�)Y���������%��%4���ก�!�/ก	

2552-2553 �������ก4�ก�����������K��L�

ก.�.2556-�3--���� ก		�ก�	 �	���� ���ก�	�(�/����	�ก��ก�	�!��� 5��Q/ ��%

7ก� -4�ก�5

,�	ก�-���ก�	�(�/�	��K����

�	�ก��ก�	�!���

2552-�3--���� ก		�ก�	 ���ก		�ก�	�	�-%�� �	�������ก�	�(�/-�5ก�	ก�!��� ��%7ก� -4�ก�5 -�5ก�	ก�!���

2552-�3--���� ก		�ก�	 ���ก		�ก�	�	�-%�� �	�������ก�	�(�/ ��%7ก� -4�ก�5 ���ก�	�(�/
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Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - ���ก%6�	 Company Secretary Program

 - ���ก%6�	 Board Reporting Program

 - ���ก%6�	 Effective Minutes Taking

 - ���ก%6�	  Anti-Corruption: The Practical Guide

   %����%Y!�%	��%l����ก		�ก�	�	����8��

�'�����/:      /1 	���6Y%�	%������	�����!8�Y�		������K���
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 A 5-1 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ 

3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ งานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโ ปร่งใส 
ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอ านาจ อันน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่ส าหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม 12 ครั้ง โดยได้ด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้ใน
การจัดท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้องตามที่ควร  รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและพิจารณาข้อสังเกต
ที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ าปี กิจกรรม
การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งประเมินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบและเรื่องส าคัญที่เน้นในการตรวจสอบรายไตร
มาสและประจ าปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมกา รตรวจสอบได้เสนอแนะให้
แต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ จากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2558  

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท นอกจากนี้ การเปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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 การบริหารความเส่ียง: สอบทานและประเมินจากการน าเสนอของผู้บริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง คว าม
เพียงพอของเงินกองทุน และการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ด ีผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรางวัล "คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี " เป็นครั้งที่  3 ต่อเนื่องกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

       

       

                อังครตัน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

                                (รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                   9 กุมภาพันธ์ 2559  
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 

1. ศ.ดร.ปราณี ทินกร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายฮอน คิท ชิง  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสถิตย์ อ๋องมณี ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ิมเติม ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 

1. ศ.ดร.ปราณี ทินกร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายฮอน คิท ชิง  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา รวมถึงผู้บริหารสูงสุดในทิสโก้ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อให้
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก ้

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 7  ครั้ง โดยนายฮอน คิท ชิง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ครั้ง
ทั้งนี้ การประชุมมีการด าเนินการส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2556 และน าเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือให้สัตยาบัน และน าเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือน าไปปฏิบัติในอันที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

2. จัดท าแนวทางและแบบสอบถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2557 อันเป็นการทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการว่าได้บรรลุผลในบทบาทความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้เพียงใด โดยมีการระบุแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

3. ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส าหรับปี 2556 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
และจัดท าแบบสอบถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส าหรับปี 2557 

4. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ส าหรับกลุ่มทิสโก้
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

6. เสนอจ านวนกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทและของธนาคารทิสโก้ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
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7. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมกับผลงานที่กรรมการท าให้แก่
บริษัท  และเทียบเคียงได้กับบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ 

8. เสนอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

10. สัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อศึกษาโอกาสในการเจริญเติมโตของทิสโก้ในระยะยาวนอกเหนือจาก
ขอบเขตการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

11. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

12. รับทราบรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับโบนัสและค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

13. พิจารณาอนุมัติการเลื่อนต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหาร 

14. รับทราบรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และอนุมัติแนวปฏิบัติเรื่องต าแหน่งและผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับระดับ
งาน 

15. พิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสส าหรับพนักงานในกลุ่มทิสโก้ และอนุมัติการค่าตอบแทนและโบนัสแก่พนักงานและผู้บริหาร
ส าหรับปี 2558 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนกับกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎ
บัตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 
    ศ.ดร.ปราณี ทินกร 
        

   (ศ.ดร.ปราณี ทินกร) 
             ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2559 
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��+!�	��.�	��ก����� +���ก�� 
5. �	�/���(�	�/����� !����ก"#,��/�B?� ��	���	��#%C"ก��('��������������ก���ก��	������/����� !� ���ก���ก��>�&����

�����8 ��"����ก���ก��>�&���������8 ��� ��%EA��  
6. >�&������#��+������8 ��� ���/���'���A�"���#��+�ก��	�/���!	�!�����8 ��"���/���%=�	�+�(��������8 �  
7. &�(�'��		ก��%�������/���>�!�>������		ก���/	�#�4�!.����	������"��'��������ก���ก��+�/&��	�>8 ��	�/��"�

�'��������ก���ก��	������>8 ���#��+� 
8. �	�/��"���#��+���!ก��7#�ก����� ���/���'���A���7#�ก�&�"����/����� !��<� 
9. ��!���C"ก��('��������������ก���ก��	�����+,����ก���ก��	������>8 �.����+!�	�� 
10. �	�/��"��ก���กL	�+�������ก���ก��	����� �"��'��������ก���ก��	������>8 ���#��+� 

 

���ก���ก��	������(�%������+���� �(!�%��!	���!	ก�&ก���������ก���ก��	�����ก�	กL	�+�������ก���ก��	����� �"���/
%=�	�+��� (� �"����/����M�/,����ก���ก��	������(�%=�	�+����+�������� �"��/����	C�(��	�!,���>�!�>��"���%�����7�C"+���� ก'���(.� 
กL	�+�N �"�+���� �(���	��	���!&�ก���ก���ก��	����� 

 

     ����� ���	
ก��	���ก�� 

        (������#� �4�5�ก(�65���ก#") 
                                                %��7�����ก���ก��	����� 

                       /����  9 ������ 2559 
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A 9-2 

 

 

�	�
�&�"���67������
- 
ก������		ก����	����������������������������� �!� ���"��		�!#��$����	���"�%�	�!#�������&��'�'��&(�)*+,%�"�+� -����		�����$�

�����,'���&.� ก�� 	�!"�� $��ก����������� "�%���������"��/�� 0 �����$�ก!�123�ก�		�!#���4�)*+���������5�+����5�+�&(����� ��  �� ��3� $2 �&(�
"�+����1� �6�ก���ก��	�!#�����$�/+� �����!�ก���"+�����$��� 	�!#������		��	������������"����� �4��7�� 7���ก���*�4ก�������!� ���"+
�&(�5&/���&.�"��� ��/,�&��� �8 ก9"��� 1+�ก��"������ก����1+� 5�+���� ��&���!�:!��7  �����,&.� ก�����7�8�!� $�กก����$�!/ ����"�� 
�����3 ��ก��$�����	��'� ��� �����,*ก/+� ����'%��,%� 

�����ก ���6�ก���ก��ก��ก�	"4�ก���7�8�4�/4��"4�ก���7�8 (ก.4./.)  5�+��	���������%��&(����� ��$�ก57�+>���/��8�?��8�*�&��8� 
&����@5�� (PwC Thailand)  ��ก��7�K���		&����!������7�� 7�1� ��		��	�������� (L�		&����!�M) N	�	��3123� �7%���&(����%�� �%�'����"+
	�!#���'+�&(������ ��ก��&����!������7�� 7�1� ��		ก����	��������1� 	�!#���+��/���   

�		&����!���3 5�+$�����/������!�1�  COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ���
5�+&��	&��  framework �"�� ��%����%��7]#���� 2556 �4������&��	�"+�1+��$ ���123� �����3 �"�����ก�		�!#��$����	���5�� >2� ���,��"4�ก
�� �	� ��ก�&(� 5 �����'�������ก�	����� 1�  COSO ��!� �/�5�+1��������/�4�������ก�&(�"4�กก��������� 17 "4�กก�� �7%���"+�1+��$�4�
�"a���71� �/�4�����5�+'���$��!� 123� 

ก��	%���� � 
	�!#������'+�		&����!���3�&(������ ��ก��&����!�"�%��	��������7�� 7�1� ��		��	������������ �+����ก&b �4���$��ก��

�	����7!���/!�"�ก�ก!��"/�ก��68�����$�� )4ก���	/��ก�������!� ��1� 	�!#������ �����������   ก��&����!��� ก4������)���ก��7!$��6�1� 
�6�ก���ก��/��$��	�4��6�ก���ก��	�!#���+�� �7%���"+�ก!�ก���4ก�&4���������"a� �������1+��$/� ก�� �4������,ก��"������� 
&c!	�/!����"�����ก�		�!#��5�+   

ก��/�	�		&����!����/�4�1+� �����*�	�7%3�d��1� ก��&c!	�/!$�!   "�ก&����!��4+�7	��� 	�!#���� 1��ก����	�����������
�7�� 7���1+��� (5�����$��&(�ก��5������		����%�� ��3� "�%����4+��/��� 5���"�����)  	�!#������:!	���"/�)4�4������ �ก+51&��ก�	5�+�+��  
  

                                         
1�&(��6�ก���ก������1� �,�	���!'�'�7 5 �"�  5�+�ก� �,�	��)*+��		��'���	�����/�"� �"��d����!ก� (AICPA)   �,�	��)*+/��$��	�������ก4 (Institute 

of Internal Auditors "�%� IIA)  �,�	��)*+	�!"��ก��� !�  (Financial Executives Institute "�%�  FEI)  �������ก	��'��"� �"��d����!ก�  (American 

Accounting Association "�%� AAA)  �4��,�	����ก	��'��7%��ก��	�!"�� (Institute of  Management Accountants "�%� IMA) 
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�����&"���ก��
��
�� (Control Environment) 

 
1. ��
-ก���&�73�
����3&��!	�	
�1
D����
���2E!�6�� (integrity) �"�$���,���  


%�7�� � D ��D� D 

1.1 �6�ก���ก���4�)*+	�!"��ก��"�������  �4���ก��&c!	�/!�����*�	�"4�ก����>%��/� �4�ก����ก#�
$����	��6��ก�������!� �� ������	�4��,2  
1.1.1  ก��&c!	�/!"�+����&��$����� �4�ก��/���!��$����%�� /��  0  
1.1.2 ก��&c!	�/!/���*��+� 4*ก�+� �4�	���4�����ก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2  ��1+�ก��"������&(�4��4�ก#68��ก#��"+)*+	�!"���4�7��ก ��&c!	�/!"�+�����+������>%��/� �4���ก#�
$����	��6 ������	�4��,2  
1.2.1  ��1+�ก��"���ก����ก�	$�!�:��� (code of conduct) ���"��	)*+	�!"���4�7��ก �� ����"����� 
1.2.2 ��1+�ก��"��"+��)*+	�!"���4�7��ก ��&c!	�/!/���4�ก#6������$ก���"+�ก!�����1����+ �� )4&��-�'�8
ก�	ก!$ก�� >2� ���,2 ก��"+�����8��&'���������"+�ก!���������"��/��� �8ก�2 
1.2.3  ��	�4 -�#����"�����"�ก��ก��op�oq�1+�ก��"��1+� /+� 
1.2.4 ��ก���%�����1+�ก��"���4�	�4 -�#1+� /+��"+)*+	�!"���4�7��ก ����ก����	���	 �'�� �����*���ก��
&d��!��@7��ก ���"��  �"+7��ก ��4 �����	���	1+�ก��"���4�	�4 -�#�&(�&��$����ก&b  �����3 ��ก��
�)��7�� code of conduct �"+�ก�7��ก ���4�	���4�����ก5�+��	���	 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

 

1.3 ��ก��	��ก��/!�/���4�&����!�)4ก��&c!	�/!/�� Code of Conduct 
1.3.1 ก��/!�/���4�&����!�)4-��"���� ��/��$��	�����"�%�"���� ��ก��ก�	�*�4ก��&c!	�/! 
(compliance unit) 
1.3.2 ก��&����!�/��� -��)*+	�!"���4�7��ก �� 
1.3.3ก��&����!�-��)*+�'����'������&(��!���$�ก�����ก� �8ก� 

 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.4 ��ก��$��ก������ �����4� "�ก7	ก��5��&c!	�/!/��1+�ก��"���ก����ก�	����>%��/� �4�ก����ก#�
$����	��6 

1.4.1 ��ก��	��ก���������"+�����,/��$7	ก��op�oq�5�+�������4�����"����� 
 1.4.2 ��ก��	��ก���������"+�����,4 -�#"�%�$��ก��ก�	ก��op�oq�5�+���� �"����� �4��������4����
��� 
 1.4.3 ��ก���ก+51ก��ก��������1��/��"4�ก����>%��/� �4�ก����ก#�$����	��6���� �"����� �4������
��4������� 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

 
  

                                         
2	�!#�����ก��"��ก����	��������/����/�ก��/��/+�����8��&'���"+�"�����ก�	��������� 1� 	�!#�� 
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2. 
1�ก���ก����
�����4	�����$�กHI�����(�� �"��%�(	����!ก%�ก��&J�" (Oversight) �"��N	�ก��&%��	�	ก��&��	ก��
��
������	 

%�7�� � D ��D� D 

2.1  ��ก��ก��"��	�	��"�+����1� �6�ก���ก����ก$�กop��	�!"�� -��5�+� ���!�:!s�����$�N7��1� 
�6�ก���ก��	�!#��5�+���� '���$� 

/  

2.2 �6�ก���ก��	�!#��ก��ก�	�*�4�"+��ก��ก��"���&.�"���ก�������!�:��ก!$���'���$��4����)45�+ �7%���&(�
����� ��ก��&c!	�/! ��1� )*+	�!"���4�7��ก �� 

/  

2.3  �6�ก���ก��	�!#��ก��ก�	�*�4�"+	�!#��ก��"��	�	��"�+����1� �6�ก���ก���4�)*+	�!"���"+,*ก/+� /��
ก9"��� ก9	�/� >2� ���	�4��	�	�����������1� �6�ก���ก��/��$��	 )*+��		��'� )*+/��$��	����� �4�
)*+��	)!�'�	/����� ���� ก��� !� 

/  

2.4  �6�ก���ก��	�!#���&(�)*+�������*+�ก����ก�	:��ก!$1� 	�!#�� �4��������'����'������&(�&��-�'�8/��	�!#�� 
"�%������,1����������$�ก)*+�'����'������%�� ��3�05�+ 

/  

2.5  �6�ก���ก��1� 	�!#��&��ก�	�+��ก���ก���!�������������*+ ���������,����'%��,%� �4��������&(�
�!�����ก��&c!	�/!"�+�������� ��+$�!  �'�� 5�����������7��:8�� :��ก!$ก�		�!#�� 5�����������7��:8�%���� �����$��
�!�:!74/��ก���'+��4�7!�!$�4�&c!	�/!"�+�������� �&(��!��� ��$���������"������7�� 7� 

/  

2.6 �6�ก���ก��	�!#��ก��ก�	�*�4ก��7�K���4�&c!	�/!��%�� ก����	��������  ��� �8ก� >2� ���	�4����3 ก��
��+� ���7���4+��ก����	��� ก��&����!����������  ก!$ก���ก����	��� 1+��*4�4�ก���%����� �4�ก��
/!�/�� 

/  

 
3. HI�����(���&�$�&�(����
����������ก�������	 ก��ก%�(	&�%�	�$�	ก����!�ก���"�
������P�& ����!�(������E!��(���
-ก�
���"���67������
- ����6�ก��ก%�ก��&J�" (oversight) ���
1�ก���ก�� 


%�7�� � D ��D� D 

3.1 )*+	�!"������	�* ก��"��-�� ��+� � �8ก�������	����ก��	��4���/,�&��� �81� 	�!#�� -��7!$��6�,2 ����
�"�������3 �� :��ก!$�4�ก9"��� ���,2 ก��$���"+��ก����	������������ ��&���!�:!��7 �'�� �	� ��ก
"�+���������� ����������� >2� ����"+�ก!�ก��/��$��	,�� ��4��"��� ก��  �� ��/��$��	��������123�/� ก�	
ก���ก��/��$��	 �4������ก����� �����'���$� �&(�/+� 

/  

3.2  )*+	�!"������	�* ก��"�����ก����� ����	�!#�� -��7!$��6�,2 �����"������ก����ก�	�����$"�+���� 
������	)!�'�	 �4�ก���%�����1+��*4 

/  

3.3  ��ก��ก��"�� ��	"��� �4�$��ก�������$"�+�����4�������	)!�'�	���� �"�������"��� �6�ก���ก��
	�!#�� )*+	�!"������	�*  )*+	�!"�� �4�7��ก ��  

/  

 
4. ��
-ก���&�73�
�����D���!	�	ก��$J��$ �N	��"���ก����
"�ก���!��
����J�
��������7 


%�7�� � D ��D� D 

4.1  	�!#�����-�	���4��!:�ก��&c!	�/!�7%��$��"� 7�K�� �4���ก#�	��4�ก�����������*+�4����������,���
�"�����  �4���ก��	��ก����	����-�	���4��!:�ก��&c!	�/!��3����� ��������� 

/  

4.2  	�!#����ก��	��ก��&����!�)4ก��&c!	�/! �� ก���"+�� $* �$"�%��� ��4/��	��4�ก������)4ก��&c!	�/! ���� 
�4�ก��$��ก��/��	��4�ก������)4 ��5��	��4��&.�"��� ���,2  ก���%�����ก��	��ก���"4����3�"+)*+	�!"���4�
7��ก �����	 

/  
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%�7�� � D ��D� D 

4.3  	�!#����ก��	��ก���ก+51&t�"�"�%��/����7�+�����"��	ก��1��	��4�ก�����������*+�4����������,���
�"��������� �����4� 

/  

4.4  	�!#����ก��	��ก�����"� 7�K�� �4���ก#�)*+	�!"���4�7��ก ����ก�� �'�� ก��$����		���&�2ก#� 
(mentoring) �4�ก��ouก�	�� 

/  

4.5 	�!#�����)��4�ก��	��ก�����"�)*+�%	���/���"��  (succession plan) ��������� /  
 
5. ��
-ก�ก%�(	&�(���
"�ก���(	����!�"�
������P�& ���	ก��
��
������	 �E!��(����"�6����67������
-�����
-ก� 


%�7�� � D ��D� D 

5.1 �6�ก���ก��	�!#���4�)*+	�!"����ก��	��ก���4�ก���%������'! 	� ��	�"+	��4�ก���ก����������	)!�'�	
/��ก����	�������� �4�$���"+��ก��&��	&�� �ก+51ก��	��ก��&c!	�/! ��ก�6����$���&(� 

/  

5.2  �6�ก���ก��	�!#���4�)*+	�!"��ก��"��/��'�3���)4ก��&c!	�/! �� ก����+� �� $* �$ �4�ก���"+�� ��4 ���
�"����� -��7!$��6���3 ��%�� ก��&c!	�/!/�� Code of Conduct �4���/,�&��� �8��������3��4��������1� 
	�!#�� 

/  

5.3  �6�ก���ก��	�!#���4�)*+	�!"��&����!��� $* �$�4�ก���"+�� ��4���� /����%�� -����+��"+�����,
�'%���-� ก�	���������a$1� "�+������ก��&c!	�/!/��ก����	���������+�� 

/  

5.4 �6�ก���ก��	�!#���4�)*+	�!"��5�+7!$��6�5���"+��ก����+� �� ก���������ก�ก!�5&��ก��&c!	�/!"�+����1� 
	��4�ก��/�4��� 

/  

 

 

ก��������	
������!�� (Risk Assessment) 

 
6. ��
-ก�ก%�(	&��67������
-�����D�� �&�$	����� �E!��(������7�����"�������	
������!��6D�� V  ��!�ก�!������ก��ก�����"�
��67������
-�����
-ก� 


%�7�� � D ��D� D 

6.1  	�!#�������,&c!	�/!/����/�d��ก��	��'������	�� -������5& �4��"�����ก�	:��ก!$��16���3� -����� 
5�+������ก������� ���� ก��� !���/��/�$�!  ��	,+����� ,2 �!�:!"�%�����)*ก7��1� 	�!#��5�+,*ก/+�   ��
�*4����"�����  �4��&v��)�1+��*4��	,+�� ,*ก/+�  

/  

6.2 	�!#��ก��"������������1� ���ก���� ก��� !� -��7!$��6�,2 &t$$����������� �'�� )*+�'+��� ���� ก��
� !� 1���1� ���ก�� ���-�+�1� :��ก!$ 

/  

6.3 ��� ���� ก��� !�1� 	�!#�����+��,2 ก!$ก���ก�������!� ��1� 	�!#������ ��+$�!  /  
6.4 �6�ก���ก��"�%��6�ก���ก��	�!"�����������  �����/!�4��%������-�	��ก��	�!"����������� �"+
)*+	�!"���4�7��ก ����ก����	���	�4�,%�&c!	�/! $��&(�����"�2� 1� ��K�:���1� � �8ก� 

/  
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7. ��
-ก������"����
���(-
������!����ก��������!��$ก����6D�ก�����"���67������
-�����D��
���
"����!���0���
-ก�  

%�7�� � D ��D� D 

7.1 	�!#����	���������� ��ก&�����>2� ��$��)4ก���	/��ก�������!�:��ก!$��3 ����	� �8ก� "����:��ก!$ op�� �� 
�4�"�+���� ��/��  0   

/  

7.2  	�!#���!�����"8��������� ��ก&����������$�ก!�$�ก��3 &t$$��������4�&t$$�������ก� �8ก� >2� ���,2 
��������� �+��ก4���:8 ก�������!� �� ก����� �� ก��&c!	�/!/��ก9�ก6w8 �4��+�����-�-4���������@  

/  

7.3  )*+	�!"����ก����	������������ก��	�!"�����������  /  

7.4  	�!#��5�+&����!�����������1� ��������� -��7!$��6���3 -�ก���ก!��"/�ก��68 �4�)4ก���	�����$
�ก!�123�  

/  

7.5  	�!#������/�ก���4��)�&c!	�/! ���7%��$��ก�����������  -����$�&(�ก�������	��������� ��3� 
(acceptance)  ก��4����������  (reduction)  ก��"4�ก�4��� ���������  (avoidance)  "�%�ก��������	����
�����  (sharing) 

/  

 
8. ��
-ก��&��$��1�73���ก����!$��ก�&ก����$��6 �	ก��������	
������!����!$����"���67������
-�����
-ก� 


%�7�� � D ��D� D 

8.1  	�!#��&����!�-�ก�����$��ก!�ก����$�!/123� -�����	�4��ก����$�!/�		/�� 0 �'�� ก��$�������� ��
�� ก��� !���a$  ก������"+�*��������7�8�!�  ก�����8��&'�� ก�����)*+	�!"�������,op�oq���		��	�������� 
(management override of internal controls)  ก���&4�����&4 1+��*4����� �����������  ก��5�+��"�%��'+5&
>2� ���7�8�!�-��5��,*ก/+�  �&(�/+� 

/  

8.2  	�!#��5�+�	����&.�"���ก��&c!	�/! ������ ��	��	 -��7!$��6������&(�5&5�+1� �&.�"������ก��"��
�4+�  �����3 5�+7!$��6��������"/���)41� ก���"+�!� $* �$"�%�)4/�	����ก�7��ก ���4+��+����� 5����
4�ก#6��� ���!��"+7��ก ��ก�����5���"����� �'�� 5��/�3 �&.�"������1��1� 	�!#��5�+�* �ก!������&(�$�!   
$�����"+�ก!��� $* �$��ก��/ก�/� /���41���1�� �&(�/+� 

/  

8.3 �6�ก���ก��/��$��	5�+7!$��6��4���	,��)*+	�!"���ก����ก�	-�ก����ก���ก!���$�!/ �4���/�ก�����
	�!#�������!�ก���7%��&.� ก��"�%��ก+51ก����$�!/ 

/  

8.4 	�!#��5�+�%������"+7��ก ����ก���1+��$�4�&c!	�/!/���-�	���4����&c!	�/! ���ก��"��5�+ /  
 

9. ��
-ก������7�����"�������	
�����"�!�	��"���!��$��P"ก����6D�����ก��
��
������	 

%�7�� � D ��D� D 

9.1 	�!#��&����!�ก���&4�����&4 &t$$�������ก� �8ก� �����$��)4ก���	/��ก�������!�:��ก!$ ก����	���
����� �4���� ���� ก��� !� /4��$�5�+ก��"����/�ก��/�	��� /��ก���&4�����&4 ��3����� �7�� 7��4+�  

/  

9.2 	�!#��&����!�ก���&4�����&4 �*&�		ก�����:��ก!$ �����$��)4ก���	/��ก�������!�:��ก!$ ก����	�������� 
�4���� ���� ก��� !� /4��$�5�+ก��"����/�ก��/�	��� /��ก���&4�����&4 ��3����� �7�� 7��4+� 

/  

9.3 	�!#��&����!�ก���&4�����&4 )*+���� �8ก� �����$��)4ก���	/��ก�������!�:��ก!$ ก����	�������� �4�
��� ���� ก��� !� /4��$�5�+ก��"����/�ก��/�	��� /��ก���&4�����&4 ��3����� �7�� 7��4+� 

/  
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��6�ก��
��
�� (Control Activities) 

 
10. ��
-ก�����6�ก��
��
����! D��"&
������!����!$���D���"���67������
-�����
-ก� �(���JD�	��&����!�������&� 


%�7�� � D ��D� D 

10.1  ��/�ก����	���1� 	�!#���������"�����ก�	���������  �4�4�ก#6��N7��1� � �8ก� �'�� 
���7���4+�� ����>�	>+��1�  �� 4�ก#6� �� 1�	�1/ก�������!� �� ���,2 4�ก#6��N7���%�� 0 

/  

10.2  	�!#������/�ก����	�����������ก��"���&(�4��4�ก#68��ก#� �4����	�4��ก��	��ก��/�� 0 ���� 
�"�����  �'��  ���-�	���4����	��	�!:�&c!	�/! ���ก����ก�	:��ก����+��ก��� !� ก��$��>%3� �4�ก��	�!"������5& 
/4��$�ก��"��1�	�1/  �����$"�+����  �4�4����	'�3�ก�������/!1� )*+	�!"�����/�4�����	5�+���� '���$� 
���ก��  �7%���"+�����,&.� ก��ก����$�!/5�+  �'��  ��ก��ก��"��1���� � !��4������$�����/!1� )*+	�!"���/�4�
����	  1�3�/����ก�������/!-�� ก��4 ���  1�3�/��ก��$��>%3��4��!:�ก������4%�ก)*+1��  ก��	���2ก1+��*4
���4������ก��/���!��$$��>%3�  1�3�/��ก���	!ก$����������&ก�68 "�%� ก���	!ก�'+���%�� �%�/�� 0 �&(�/+� -��5�+
$���"+��ก��	��ก�����"��	ก�6�/��  0 �� ��3 
10.2.1 ก���กa	��	���1+��*4�ก����ก�	)*+,%�"�+�����"�� ก���ก�� )*+	�!"�� �4�)*+����ก����1+� ก�		���4�� ก4��� 
�����3 	���4����ก����-� ก�� �7%��&��-�'�8��ก��/!�/���4���	���ก��������ก����"��� ก�� "�%����ก�����
��$������1����+ �� )4&��-�'�8 �����3 ��ก��&��	&�� 1+��*4�"+�&(�&t$$�	������ 
10.2.2 ก�6����	�!#�������/!:��ก���"�%���������ก�	)*+����ก����1+� ��4�ก#6������)4)*ก7��	�!#�����������5&
�4+� �'�� ก����������>%3�1���!��+� ก���"+ก*+�%�  ก���3��&��ก��  	�!#��5�+/!�/���"+�����$�4+���� ��ก��&c!	�/!
�&(�5&/��� %���51���/ก4 ก��5�+/4��������4������)4)*ก7��	�!#�� �'�� /!�/��ก��'�����%�"��3/��ก��"�� "�%�
��ก���	��������"�����1� ����� �&(�/+� 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.3 	�!#��ก��"���"+ก����	��������������"4�ก"4������ �"����� �'�� ก����	����		 manual �4� 
automated "�%�ก����	����		&.� ก���4�/!�/�� 

/  

10.4 	�!#��ก��"���"+��ก����	������������ก����	1� � �8ก� �'�� ��3 ����	ก4���	�!#�� "����:��ก!$ ��� �� 
op�� �� �)�ก "�%�ก��	��ก�� 

/  

10.5 	�!#����ก���	� ��ก"�+����������	)!�'�	�� �� 3 �+��/��5&��3 ��ก$�กก��-����a�1�� �7%���&(�ก��
/��$��	>2� ก���4�ก�� ก4����%�  

(1) "�+���������/!  
(2) "�+����	���2ก���ก��	��'��4�1+��*4�������@ �4�  
(3) "�+������ก���*�4$���กa	���7�8�!�       

/  

 
11. ��
-ก��"E�ก�"��N	�ก�$ก���ก��
��
����!���&���������
�	�"�� �E!� D���	���	�	ก�����"���67������
- 


%�7�� � D ��D� D 

11.1 	�!#�����ก��"�������ก����1+� ก����"��� ก���'+���-�-4���������@ ��ก��	��ก��&c!	�/! ���4�ก��
��	�������5&1� ��		�������@ 

/  

11.2 	�!#�����ก��"��ก����	���1� -�� ��+� 7%3�d��1� ��		���-�-4���"+�������"����� /  

11.3 	�!#�����ก��"��ก����	����+������&4�����1� ��		���-�-4���"+�������"����� /  
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%�7�� � D ��D� D 

11.4  	�!#�����ก��"��ก����	���ก��	��ก��5�+�� ก��7�K�� �4�ก��	���� ��ก#���		���-�-4���"+������
�"����� 

/  

 
12. ��
-ก�$�&�(���ก�$ก���ก��
��
��PD�	���	����� 23!��&�ก%�(	&��!���!
�&(����"���0	6�	ก���[���6� �E!��(�	�������!ก%�(	&���
	�0	�����7	%����JDก���[���6��&� 


%�7�� � D ��D� D 

12.1 	�!#�����-�	��������ก���7%��/!�/���"+ก�����:��ก���1� )*+,%�"�+�����"�� ก���ก�� )*+	�!"�� "�%�)*+���
�ก����1+� ก�		���4�� ก4��� /+� )���1�3�/��ก�������/! ���ก��"�� �'�� 1+�	� ��	1� 	�!#�� �ก6w81� /4��
"4�ก���7�8�"� &����@5���ก6w81� �����ก �� z4z �7%��&.� ก��ก��"�-�ก��"�%����)4&��-�'�81� 	�!#��5&
�'+����/��   

/  

12.2 	�!#�����-�	���7%���"+ก��7!$��6������/!:��ก���ก�����-��)*+���5��������5�+������:��ก�����3� /  
12.3 	�!#�����-�	���7%���"+ก��7!$��6������/!:��ก�������2 ,2 &��-�'�8�* ���1� 	�!#���&(������� �4�
7!$��6�-��,%����%���&(����ก�����ก�����ก�		���4�����ก  (at arms{ length basis) 

/  

12.4 	�!#����ก��	��ก��/!�/���*�4ก�������!� ��1� 	�!#������"�%�	�!#������ �����3 ก��"������� �"+
	���4���	�!#���/� /�3 �"+�&(�ก���ก��"�%�)*+	�!"�� ��	�!#������"�%�������3� ,%�&c!	�/!  (��ก���	
�������������
�����	
��������� ���	
�������������������) 

/  

12.5  	�!#��ก��"��"�+�����4�������	)!�'�	��ก������-�	���4�ก��	��ก��5&&c!	�/!-��)*+	�!"���4�
7��ก �� 

/  

12.6 �-�	���4�ก��	��ก��&c!	�/!1� 	�!#��5�+��	ก�����5&�'+����4�����"����� -��	��4�ก������
���������, ���,2 ก�����	�4��ก��	��ก���ก+511+�)!�74�� ��ก��&c!	�/! �� 

/  

12.7 	�!#���	����-�	���4�ก��	��ก��&c!	�/!�"+�������"�������*����� /  
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��������	��\�"�ก���E!��������J" (Information & Communication) 

 
13. ��
-ก�����J"��!�ก�!�������"���
�1�� �E!��	���	�	�(�ก��
��
������	�����7&%��	�	���&�6����!ก%�(	&��� 


%�7�� � D ��D� D 

13.1 	�!#��ก��"��1+��*4���/+� ก���'+��ก�������!� �� ��3 1+��*4$�ก������4������ก� �8ก� �������6��7
�4��ก����1+� /�� �� 

/  

13.2 	�!#��7!$��6���3 /+�����4�&��-�'�8���$�5�+��	���,2 &�!��6�4�����,*ก/+� 1� 1+��*4  /  

13.3 	�!#�������!�ก���7%���"+�6�ก���ก����1+��*4������������� �7�� 7����"��	 �'+&��ก�	ก��/���!��$ 
/������ 1+��*4��������� �'�� ���4������1� ��%�� ��������"+7!$��6� �"/�)4 )4ก���	/��	�!#�� �� �4%�ก/��  0  

/  

13.4 	�!#�������!�ก���7%���"+ก���ก��	�!#��5�+��	"�� �%����&��'��"�%���ก���&��ก�	ก��&��'�������	�1+��*4
���$���&(��4��7�� 7�/��ก��7!$��6�ก���ก��&��'��4�� "�+����� �+�������������4�1�3�/���/�����ก9"���
ก��"��  

/  

13.5 	�!#�������!�ก���7%���"+��� ��ก��&��'���6�ก���ก�������4������/����� �7%���"+�����,/��$��	
�+��"4� �ก����ก�	�����"�������ก��&c!	�/!"�+����1� ก���ก���/�4���� �'�� ก��	���2ก1+�>�ก,��1� 
ก���ก�� �����"a�"�%�1+��� �ก/1� ก���ก������%�� ���7!$��6� �����"a�1� ก���ก��������5���"a��+��ก�	
��%�� �������7�+���"/�)4 �&(�/+� 

/  

13.6 	�!#����ก�������!�ก���� /��5&��3      
     13.6.1 ��ก��$���กa	��ก��������� 5�+���� ��	,+���&(�"���"�*� 
     13.6.2 ก�6����5�+��	�$+ $�ก)*+��		��'�"�%�)*+/��$��	����������1+�	ก7���  ��ก����	�������� 	�!#��
5�+�ก+511+�	ก7��� ��3����� ��	,+���4+�  

 
/ 
/ 

 

 
14. ��
-ก��E!��������J"����	��
-ก� 23!����73���67������
-�"�
������P�& ��6D�ก��
��
������	��!$%���4	6D�ก���	���	�	�(�
ก��
��
������	�����7&%��	�	���&�6����!������ 


%�7�� � D ��D� D 

14.1 	�!#����ก��	��ก���%�����1+��*4��������� ��&���!�:!��7 �4���'�� ��  ก���%���������"����� �7%��
���	����ก����	��������  

/  

14.2 	�!#����ก����� ��1+��*4���������,2 �6�ก���ก��	�!#������ ��������� �4��6�ก���ก��	�!#��
�����,�1+�,2 �"4� �������@���$���&(�/��ก��&c!	�/! �� "�%���	������ก��/��  0 /�����/+� ก�� �'�� ก��
ก��"��	���4����&(�@*��8/!�/���7%���"+�����,/!�/��1�1+��*4�%����ก$�ก���5�+��	$�ก)*+	�!"�� �����3 ก��/!�/��
��	,��1+��*4$�ก)*+��		��'�   )*+/��$��	�����  ก��$��&��'����"��� �6�ก���ก���4�)*+	�!"��/�����
�6�ก���ก���+� 1� ก��$��ก!$ก���7	&�"��%���"��� �6�ก���ก���4�)*+	�!"����ก�"�%�$�กก��&��'��
�6�ก���ก��  �&(�/+�    

/  

14.3 	�!#��$���"+��'�� �� ก���%�����7!�@#"�%�'�� �� 4�	�7%���"+	���4/��  0 �����	�!#�������,�$+ 1+��*4
"�%��	�����ก����ก�	ก��N+�N4"�%���$�!/�����	�!#�� (whistle-blower hotline) 5�+���� &4����� 

/  
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15. ��
-ก��&��E!����ก��(	D����	���	�ก �ก�!��ก������&5	��!��$��P"ก����6D�ก��
��
������	 

%�7�� � D ��D� D 

15.1 	�!#����ก��	��ก���%�����1+��*4ก�	)*+������5�+���������ก� �8ก����� ��&���!�:!��7 �4���'�� �� ก��
�%���������"����� �7%�����	����ก����	�������� �'�� $���"+���$+�"�+����"�%�"���� ����ก4 ������7��:8  @*��8
��	��%�� �+� ����� �&(�/+� 

/  

15.2 	�!#��$���"+��'�� �� ก���%�����7!�@#"�%�'�� �� 4�	�7%���"+)*+������5�+���������ก� �8ก������,�$+ 
1+��*4"�%��	�����ก����ก�	ก��N+�N4"�%���$�!/ (whistle-blower hotline) �ก�	�!#��5�+���� &4����� 

/  

 

 
����ก��6�&6�� (Monitoring Activities) 

 
16. ��
-ก�6�&6���"�������	P"ก��
��
������	 �E!��(���!	�$�&��D�ก��
��
������	���&%��	�	����D��
��7��	 �(����� 


%�7�� � D ��D� D 

16.1 	�!#��$���"+��ก��	��ก��/!�/��ก��&c!	�/!/��$�!�:���:��ก!$�4�1+�ก��"��"+��op��	�!"���4�
7��ก ��&c!	�/!/���4�ก#6������$ก���"+�ก!�����1����+  �� )4&��-�'�8 �'�� ก��"���"+�/�4����� ��
/!�/��ก��&c!	�/!  �4���� ��)*+	� ��		��'� "�%���	"����"+"���� ��/��$��	�����/!�/��ก��&c!	�/! 
�4���� ��/���6�ก���ก��/��$��	  �&(�/+� 

/  

16.2 	�!#��$���"+��ก��/��$��	ก��&c!	�/!/����		ก����	������������� 5�+-��ก��&����!�/���  �4�/
"�%�ก��&����!��!���-��)*+/��$��	����� 

/  

16.3 ����,����ก��/!�/���4�&����!�)4�������"�����ก�	ก���&4�����&4 1� 	�!#�� /  
16.4 �����!�ก��/!�/���4�&����!�)4��		ก����	�������� -��)*+����������*+�4����������, /  
16.5 	�!#��ก��"������� ก����� ��)4ก��/��$��	������"+123�/� /���6�ก���ก��/��$��	  /  
16.6 	�!#���� ���!��"+)*+/��$��	�����&c!	�/!"�+����/����/�d����ก4ก��&c!	�/! ���!'�'�7ก��/��$��	
����� (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

 
17. ��
-ก�������	�"��E!��������ก�D�����ก��
��
������	��D����	��"�6D���

"��!���P�& �� 23!����73�PJ����(����&���J��"�

1�ก���ก��6��
����(����� 


%�7�� � D ��D� D 

17.1 	�!#��&����!�)4�4��%�����1+�	ก7��� 1� ก����	�������� �4������!�ก���7%��/!�/���ก+51���� ������ �� 
"�ก)4ก�������!� ������ก!�123��/ก/�� $�ก�&.�"��� ���ก��"��5�+���� ����������� 

/  

17.2	�!#�����-�	��ก����� �� �� ��3 
        17.2.1 op��	�!"��/+� ��� ��/���6�ก���ก��	�!#��-��74�� ��ก�6�����ก!��"/�ก��68"�%�� ���������"/�ก��68
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บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 

A 10-2



A 10-3
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์

เงินสด 1,101,291          1,180,482          70                      70                      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.2 31,162,645        38,057,993        416,723             529,181             

เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 8,332,419          14,795,457        773,250             843,774             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 3.5 284,107             207,228             19,370,077        19,370,029        

เงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.  259,724,989      286,017,305      2,699,200          3,154,300          

   ดอกเบี.ยคา้งรับ 542,488             572,383             -                        -                        

   รวมเงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับ 260,267,477      286,589,688      2,699,200          3,154,300          

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (21,465,152)       (23,233,476)       -                        -                        

   หกั: ค่าเผื+อหนี.สงสยัจะสูญ 3.7 (6,168,270)         (6,950,423)         -                        -                        

รวมเงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับสุทธิ 232,634,055      256,405,789      2,699,200          3,154,300          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.8, 3.9 47,390               120,905             -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสุทธิ 3.10 32,157               17,267               778,245             778,245             

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.11 2,633,339          2,483,759          877,253             663,751             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.12 379,659             324,927             90,562               89,997               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 317,686             296,074             130,154             110,157             

ลูกหนี. ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหนา้สุทธิ 1,130,190          1,819,258          -                        -                        

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        1,842,237          1,693,238          

สินทรัพยอื์+น 3.13 2,238,741          1,964,366          152,048             190,777             

รวมสินทรัพย์ 280,293,679      317,673,505      27,129,819        27,423,519        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนี2สินและส่วนของเจ้าของ

หนี2สิน

เงินรับฝาก 3.14 158,344,190      205,588,846      -                        -                        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.15 10,030,060        10,692,435        -                        -                        

หนี. สินจ่ายคืนเมื+อทวงถาม 356,335             399,916             -                        -                        

หนี. สินตราสารอนุพนัธ์ 3.3 41,898               40,729               -                        -                        

ตราสารหนี. ที+ออกและเงินกูย้มื 3.16 74,518,919        65,406,219        6,900,000          7,669,400          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.17 466,933             403,572             106,791             85,823               

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 1,748                 30,155               -                        -                        

เจา้หนี. ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหนา้สุทธิ 1,275,029          1,250,067          -                        -                        

ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 896,969             1,129,253          30,285               40,712               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 312,895             566,574             28,176               30,373               

หนี. สินอื+น 3.18 5,854,374          6,342,046          1,033,793          1,098,690          

รวมหนี2สิน 252,099,350      291,849,812      8,099,045          8,924,998          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดด้อกเบี�ย 3.22 16,887,553          18,890,867          79,673                 137,379               

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3.23 (6,757,696)          (9,351,077)          (150,688)             (226,747)             

รายได้ดอกเบี&ยสุทธิ 10,129,857          9,539,790            (71,015)                (89,368)                

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 5,255,965 5,187,250 -                           -                           

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (198,932)             (211,639)             (11,821)                (18,244)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 5,057,033            4,975,611            (11,821)                (18,244)                

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื0อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 96,189                 27,612                 81,694                 3,949                   

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 128,907               263,716               47                        -                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3.5.2 97,655                 52,129                 -                           -                           

รายไดเ้งินปันผลรับ 92,332                 96,930                 1,842,237            1,693,238            

ค่าปรับที0เกี0ยวเนื0องจากเงินให้สินเชื0อ 452,694               344,030               -                           -                           

รายไดค่้าส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 348,001               268,333               -                           -                           

รายไดก้ารบริหารงานสนบัสนุน 3.34 -                           -                           1,560,722            1,549,850            

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื0นๆ 3.28 86,258                 55,638                 65,902                 66,327                 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 16,488,926          15,623,789          3,467,766            3,205,752            

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 396,303               274,765               -                           -                           

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 16,092,623          15,349,024          3,467,766            3,205,752            

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี0ยวกบัพนกังาน 3,379,795            3,550,195            643,656               646,117               

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,680                 13,240                 12,680                 13,240                 

ค่าใชจ่้ายเกี0ยวกบัอาคาร สถานที0และอุปกรณ์ 928,890               919,076               352,397               344,498               

ค่าภาษีอากร 212,862               224,003               1,647                   1,715                   

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินการอื0นๆ 3.29 992,794               898,432               87,904                 119,055               

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 5,527,021            5,604,946            1,098,284            1,124,625            

หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 5,277,415            4,426,460            -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,288,187            5,317,618            2,369,482            2,081,127            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.30 1,032,464            1,043,443            105,888               80,400                 

กาํไรสําหรับปี 4,255,723            4,274,175            2,263,594            2,000,727            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 3.31

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 3.20 (334,715)             184,533               (152,219)             75,868                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0นในการร่วมคา้:

   การป้องกนัความเสี0ยงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (20,802)                (1,694)                  -                           -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 66,943                 (41,025)                30,444                 (15,174)                

รายการที0จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (288,574)             141,814               (121,775)             60,694                 

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,091                   (28,716)                (10,328)                (5,713)                  

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                           (27,000)                -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0นในการร่วมคา้:

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ 26                        (354)                     -                           -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (1,188)                  11,114                 2,066                   1,143                   

รายการที0จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,929                   (44,956)                (8,262)                  (4,570)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี (283,645)             96,858                 (130,037)             56,124                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,972,078            4,371,033            2,133,557            2,056,851            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของบริษทัฯ 3.33 4,250,119            4,249,515            2,263,594            2,000,727            

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,604                   24,660                 

4,255,723            4,274,175            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของบริษทัฯ 3,966,053            4,345,059            2,133,557            2,056,851            

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,025                   25,974                 

3,972,078            4,371,033            

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 3.33 5.31                     5.31                     2.83                     2.50                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,288,187            5,317,618            2,369,482            2,081,127            

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื0อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 214,709               230,494               80,805                 74,987                 

   หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 7,070,231            5,642,990            -                           -                           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (97,655)                (52,129)                -                           -                           

   โอนกลบัค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของเงินลงทุน (822)                     (13,058)                (47)                       -                           

   ค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 1                          (67)                       -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (131,268)             (262,848)             -                           -                           

   (กาํไร) ขาดทุนที0ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนุพนัธ์เพื0อคา้ (80,656)                17,467                 (81,694)                (3,949)                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,619)                  (6,140)                  -                           (216)                     

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,909                   1,759                   17                        -                           

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 78                        5,282                   -                           -                           

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน 406                      (412)                     -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (49,810)                (22,841)                -                           -                           

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 95,269                 65,002                 14,910                 11,969                 

   รายไดค้า้งรับเพิ0มขึ�น (14,654)                (22,658)                (14,215)                (23,688)                

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ0มขึ�น (ลดลง) (279,820)             167,932               (61,956)                64,141                 

    รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (10,129,857)        (9,539,790)          71,015                 89,368                 

    รายไดเ้งินปันผล (92,332)                (96,930)                (1,842,237)          (1,693,238)          

    เงินสดรับดอกเบี�ย 17,201,200          18,639,189          79,747                 137,553               

    เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (5,822,706)          (8,626,107)          (161,115)             (222,790)             

    เงินสดรับเงินปันผล 92,332                 100,930               1,693,238 1,457,244

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,275,371)          (1,129,610)          (95,573)                (138,733)             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 11,988,752          10,416,073          2,052,377            1,833,775            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ�น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,895,479            15,151,442          112,458               (19,109)                

   เงินให้สินเชื0อแก่ลกูหนี� 13,993,726          15,236,649          455,100               831,700               

   ลกูหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 689,068               (272,596)             -                           -                           

   ลกูหนี�สาํนกัหกับญัชี 43,907                 (20,527)                -                           -                           

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,801,136            3,138,099            -                           -                           

   สินทรัพยอื์0น -847,155 337,517 27,592 -11,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557

หนี� สินดาํเนินงานเพิ0มขึ�น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (47,244,657)        (59,292,796)        -                           -                           

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (662,375)             (1,251,022)          -                           -                           

    หนี� สินจ่ายคืนเมื0อทวงถาม (43,582)                55,052                 -                           -                           

   เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 24,962                 (260,950)             -                           -                           

   ตราสารหนี� ที0ออกและเงินกูย้มืระยะสั�น (6,567,300)          23,922,600          (769,400)             1,541,400            

   เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี (756,680)             554,382               -                           -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (25,959)                (22,749)                (4,271)                  (3,696)                  

   หนี� สินอื0น (378,844)             (1,100,336)          (2,940)                  12,686                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (20,089,522)        6,590,838            1,870,916            4,185,053            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน (17,004,795)        (28,880,497)        -                           -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน 23,346,837          26,038,728          -                           -                           

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (309,088)             (230,236)             -                           (74,948)                

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (102,938)             (274,208)             (31,690)                (62,912)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,619                   6,180                   (237,922)             256                      

เงินสดจ่ายจากการซื�อบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (2,446,155)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 5,931,635            (3,340,033)          (269,612)             (2,583,759)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 17,680,000          2,400,000            -                           -                           

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (2,000,000)          (4,000,000)          -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (1,601,304)          (1,601,294)          (1,601,304)          (1,601,294)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 14,078,696          (3,201,294)          (1,601,304)          (1,601,294)          

เงินสดเพิ(มขึ&น (ลดลง) สุทธิ (79,191)                49,511                 -                           -                           

เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,180,482            1,130,971            70                        70                        

เงินสด ณ วันปลายปี 1,101,291            1,180,482            70                        70                        

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการปรับปรุง

จากการรวมกิจการ ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน(ต ํ�ากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง ตามแผน รวม ส่วนไดเ้สีย

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอื�น การถือหุน้ภายใต้ รวมองคป์ระกอบอื�น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุมของ

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื�อขาย สินทรัพย์ ในการร่วมคา้ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 339                 8,006,216       1,018,408        (42,028)           940,899          (7,947)                  679,266                1,570,190                496,200          11,895,567     22,986,920     67,435            23,054,355          

เงินปันผลจ่าย 4 -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     (1,601,294)      (1,601,294)      -                     (1,601,294)           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               100,100          (100,100)         -                     -                     -                          

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     4,249,515       4,249,515       24,660            4,274,175            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                     -                     -                       143,508          (21,600)           (1,694)                  -                           120,214                   -                     (24,670)          95,544            1,314              96,858                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                       143,508          (21,600)           (1,694)                  -                           120,214                   -                     4,224,845       4,345,059       25,974            4,371,033            

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                     -                     -                       -                     (10,050)           -                           -                           (10,050)                    -                     10,050            -                     -                     -                          

หุน้บุริมสิทธิซึ� งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (3)                   3                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     -                     -                          

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     (401)               (401)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 336                 8,006,219       1,018,408        101,480          909,249          (9,641)                  679,266                1,680,354                596,300          14,429,068     25,730,685     93,008            25,823,693          

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 336                 8,006,219       1,018,408        101,480          909,249          (9,641)                  679,266                1,680,354                596,300          14,429,068     25,730,685     93,008            25,823,693          

เงินปันผลจ่าย 4 -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     (1,601,304)      (1,601,304)      -                     (1,601,304)           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               113,200          (113,200)         -                     -                     -                          

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     4,250,119       4,250,119       5,604              4,255,723            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                     -                     -                       (267,772)         -                     (20,802)                -                           (288,574)                  -                     4,508              (284,066)         421                 (283,645)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                       (267,772)         -                     (20,802)                -                           (288,574)                  -                     4,254,627       3,966,053       6,025              3,972,078            

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                     -                     -                       -                     (10,005)           -                           -                           (10,005)                    -                     10,005            -                     -                     -                          

หุน้บุริมสิทธิซึ� งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (150)                150                 -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     -                     -                          

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     (138)               (138)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 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          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ1นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสมทุนที�ออกและชาํระแลว้
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั เงินลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 339                    8,006,216         298                    7,031,225         (72,892)                         230,996                158,104                      496,200            2,350,582         18,042,964       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,601,294)        (1,601,294)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  100,100            (100,100)           -                        

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        2,000,727         2,000,727         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        60,694                          -                            60,694                        -                        (4,570)               56,124              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        60,694                          -                            60,694                        -                        1,996,157         2,056,851         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,506)                   (1,506)                         -                        1,506                -                        

หุ้นบุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (3)                      3                        (3)                      3                        -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 336                    8,006,219         295                    7,031,228         (12,198)                         229,490                217,292                      596,300            2,646,851         18,498,521       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 336                    8,006,219         295                    7,031,228         (12,198)                         229,490                217,292                      596,300            2,646,851         18,498,521       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,601,304)        (1,601,304)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  113,200            (113,200)           -                        

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        2,263,594         2,263,594         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (121,775)                       -                            (121,775)                    -                        (8,262)               (130,037)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (121,775)                       -                            (121,775)                    -                        2,255,332         2,133,557         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,501)                   (1,501)                         -                        1,501                -                        

หุ้นบุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (150)                  150                    (132)                  132                    -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 186                    8,006,369         163                    7,031,360         (133,973)                       227,989                94,016                        709,500            3,189,180         19,030,774       

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 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2558 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                 
พ.ศ. 2547 และอา้งอิงตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดง
รายการในงบการเงินไดท้าํขึ�นเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. ที� สนส. 21/2558 เรื�อง การ
จดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที�เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินลงวนัที� 4 ธนัวาคม 2558  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�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  
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อย ส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) บริษทัฯได้จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เริ� มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและที�จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี�  

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'เริ'มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่
ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที�กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําคญัซึ� งฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้เลือกที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกบัเงินลงทุน 
ดงัต่อไปนี�มาถือปฏิบติัตั�งแต่ปี 2557 ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 10 เรื'อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เนื�อหาเกี�ยวกับการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที�เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื� อง                 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปลี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่า        
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที�เขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และตน
สามารถใช้อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งก็ตาม การเปลี�ยนแปลงที�สําคญันี� ส่งผล
ให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการที�เขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

A 10-15



3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 กาํหนดให้บริษทัฯทบทวนการประเมินเงินลงทุนของบริษทัฯ 
เพื�อสรุปว่ามีอาํนาจควบคุมในเงินลงทุนนั�นหรือไม่ ซึ� งบริษทัฯเปลี�ยนข้อสรุปผลการควบคุมจากการ
ประเมินเงินลงทุนในบริษทั ทิสโกโ้ตเกียวลิสซิ�ง จาํกดั ณ วนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 
10 มาใช้เป็นครั� งแรก จากเดิมแสดงรายการเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ เนื�องจากไม่เข้า
เงื�อนไขการควบคุมตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 ดงันั�นบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิ�ง จาํกดั จึงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมคา้ตั�งแต่เดือน ธนัวาคม NOOP ซึ� งเป็นวนัที�บริษทัฯเขา้ซื�อ       
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว เนื�องจากบริษทัฯไม่ไดค้วบคุมอยา่งเบ็ดเสร็จในบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว ประกอบ
กบัสิทธิในการออกเสียงที�เหลือร้อยละ 49 ถือโดยผูถื้อหุ้นใหญ่อีกรายหนึ� ง ซึ� งบริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลง
ระหว่างผูถื้อหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวเพื�อตดัสินใจร่วมกนัในการดาํเนินงาน ดงันั�น เมื�อพิจารณาตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 บริษทัฯจึงไม่รวมงบการเงินของบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิ�ง จาํกดั ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 11 เรื'อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง ส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้ ซึ� งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหกิ้จการที�ลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่ตนมีการ
ควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอื�นในกิจการนั�นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุน
รายอื�นในกิจการที�ถูกลงทุนนั�นแลว้ให้ถือวา่กิจการนั�นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจาก
นั�น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั�นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั 
(Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบั
ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์
หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนที�ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 12 เรื'อง การเปิดเผยข้อมูลเกี'ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื'น  

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที�มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี� จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกบัเงินลงทุนขา้งตน้ที�บริษทัฯเลือกนาํมาปฏิบติัก่อนวนัที�            
มีผลบงัคบัใช ้ยงัมีมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงดงัต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลงในหลกัการสําคญั              
ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 19 (ปรับปรุง 2557) เรื'อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน 
ก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นอยู ่         
แต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 13 เรื'อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี� และใช้วิธี
เปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�   

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวทางปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน
ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ� งฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวทางปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อ
นาํมาถือปฏิบติั 
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1.4 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

1.4.1 การรับรู้รายได ้

ก)   ดอกเบี�ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชื�อ 

ดอกเบี�ยของเงินใหสิ้นเชื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื�อจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดบนัทึกรายไดด้อกเบี�ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชื�อธุรกิจที�ผิดนัด
ชาํระดอกเบี� ยเกินกาํหนดหนึ� งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื�อประเภทอื�นที�ผิดนัดชาํระ
ดอกเบี�ยเกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระและจะยกเลิกรายการดอกเบี�ยคา้งรับที�
ได้บนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนั�นออกจากบญัชี สําหรับการบนัทึกรายได้ดอกเบี� ยรับหลงั
จากนั�นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

กรณีเงินใหสิ้นเชื�อเพื�อซื�อหลกัทรัพยซึ์� งคา้งชาํระดอกเบี�ยเกินกวา่กาํหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้
ดอกเบี�ยเป็นรายได ้และจะรับรู้ดอกเบี�ยจากเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�ดงักล่าวตามเกณฑ์เงินสด
ทั�งนี�บริษทัยอ่ยจะรับรู้ดอกเบี�ยเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเมื�อบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระหนี� ที�
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีที�ดอกเบี�ยหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัbวเงินหรือเงินให้สินเชื�อแลว้ ดอกเบี�ยหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลี�ยเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัbวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชื�อนั�น 

ข)  ดอกเบี�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี� ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค)  ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์

ค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละค่านายหนา้จากการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ถือเป็นรายได ้ณ วนัที�เกิดรายการ   

ง) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย    
ณ วนัที�เกิดรายการ 

จ)  ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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1.4.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัbวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะบนัทึกเป็นดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี�ย
เท่าๆกนัตลอดอายขุองตัbวเงินนั�น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการ 
ให้เช่าซื�อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและแสดงหกัจากรายได้
ดอกเบี�ยตลอดอายขุองสัญญาเช่าซื�อ 

รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ที�เกิดขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อ 

1.4.3 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซื�อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตาม
ธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยมีการกาํหนดวนัเวลา และราคาที�แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินที�จ่าย
สําหรับหลักทรัพย์ซื�อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืน
ดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน บริษทัย่อยไดรั้บ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนัซึ� งสามารถนาํหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซื�อคืนอีกทอดหนึ�งหรือขายหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซื�อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงซึ� งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบี�ยรับ 

1.4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 
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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 (ถา้มี) และเงินลงทุนในการร่วมคา้ที�แสดงอยู่ในงบ
การเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ฉ) บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนซึ� งบริษทัย่อยรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี� ที�มีการ
ปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา และถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ Nd เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม เนื�องจากบริษทัย่อยตอ้งจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที�มีสัดส่วนการลงทุนตั�งแต่ร้อยละ 
20 เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้งบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 
เนื� องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ มี อิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและ                        
การดาํเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ� งอยู่ภายใต้การจดัการที�เป็นอิสระของผูจ้ดัการ
กองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ 
สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี� ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอื�นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ฌ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ญ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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ฎ) ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปอีกประเภทหนึ� ง บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอน
เปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอน
จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

ฏ) รายการซื�อขายเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตามเกณฑ์วนัที�ครบกาํหนดชาํระ 
(Settlement date) 

1.4.5 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�  

1.4.6 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 

1.4.7 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�  
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ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ซึ� งแสดงสุทธิจาก             
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ� นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชี และเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.4.8 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 

1.4.9 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� อที�จ ัดชั� นปกติและจัดชั� นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษัทย่อยกันสํารองในอัตรา                 
ไม่ต ํ�ากว่าร้อยละ P และอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ N ของมูลหนี� หลังหักหลักประกันไม่รวม
ดอกเบี�ยคา้งรับ ตามลาํดบั 

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ดอ้ยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี� ดังกล่าวในอัตราร้อยละ Pdd สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี� ตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี�หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�
คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยคิดลดและระยะเวลาที�คาด
วา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อจดัชั�นปกติ จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี� ตามสัญญา            
เช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ บริษทัยอ่ยกนัเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) โดยใชว้ิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

ทั�งนี� การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที� n สิงหาคม NOO1  
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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�กาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัอื�น
ประกอบ 

ค) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจให้เช่าซื�อกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) 
โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตาม
พฤติกรรมของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

ง) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� อื�นตั�งขึ�นโดยประมาณจากจาํนวนหนี� ที�อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี� ไม่ได้ ซึ� งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี� คงค้าง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน  

จ) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี� เป็นหนี� สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ และหนี� สูญที�ไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในรอบบญัชีที�ไดรั้บคืน 

1.4.10 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�  
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1.4.11 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 

1.4.12 การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ย
จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัผูย้มืและใหย้มืหลกัทรัพยซึ์� งเป็นลูกคา้ของบริษทั 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระที�ตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์�ยืมมาซึ� งไดน้าํไปให้ยืมต่อเป็น “เจา้หนี� หุ้น
ยืม” และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซึ์� งนาํไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหนี� ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัสิ�นปี บริษทัยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หนี� หุน้ยมืและลูกหนี�ยมืหลกัทรัพยโ์ดยคาํนวณ
จากราคาเสนอขาย ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึก
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี�   
บริษทัย่อยบนัทึกเงินสดที�นําไปวางเป็นประกันหรือเงินสดที�ลูกหนี� ยืมหลกัทรัพยน์ํามาวางเป็น
ประกนัในบญัชี “ลูกหนี�ทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หนี�ทรัพยสิ์นวางประกนั” ค่าธรรมเนียมการ
ยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

1.4.13 ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ได้แก่ 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 
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1.4.14 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวม
ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ออกจากบญัชี (ถา้มี) 

1.4.15 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 

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”์  
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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 n 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�ม รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์
รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

1.4.16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื�อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ รายจ่ายค่าสิทธิq
เพื�อใชป้ระโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี�  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ - O ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ - n ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีที�ใชง้าน 

1.4.17 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี� สินนั�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื�อรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�บนัทึกไวเ้กิดขึ�นจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการ
ดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีนั�นมาใช้ประโยชน์ได ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี� สินภาษีเงินได ้
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�
เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิ�น
รอบระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

1.4.18 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 ้

1.4.19 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 
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1.4.20 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้น
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ 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  

1.4.21 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายโบนสัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งถือเป็นผลตอบแทน             
การปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานที�จ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ 
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 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�
พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที�บริษทัฯและบริษทัย่อย
จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 
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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 

1.4.22 ประมาณการหนี� สิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

1.4.23 ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  

การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที� nr เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ก) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ตามมูลค่ายุติธรรม บริษทั
ยอ่ยรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณตามราคาตลาด 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)  

A 10-30



18 

ค) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี�ยง
ในกระแสเงินสดโดยใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ดงันี�  

ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยง บริษทัย่อยมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซึ� งระบุถึง
ความสัมพนัธ์ของตราสารป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง รวมถึง
วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเสี�ยงของกิจการและกลยุทธ์ในการป้องกนัความเสี�ยง บริษทั
ยอ่ยยงัไดจ้ดัทาํเอกสารการประเมินประสิทธิผลของตราสารที�ใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงวา่มี
ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกบัการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดที�เกิดจากรายการที�มีการ
ป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยง
และทาํอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนที�มีประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง
ในกระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนที�ไม่มี
ประสิทธิผลของตราสารป้องกนัความเสี�ยงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนสะสม
ที�รับรู้ในส่วนของเจา้ของจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�รายการที�มีการป้องกนั
ความเสี�ยงมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน 

เมื�อตราสารป้องกนัความเสี�ยงหมดอายุหรือไม่เขา้เงื�อนไขของการใช้การบญัชีป้องกนัความ
เสี�ยงอีกต่อไป กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�ไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของจะรับรู้ใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1.4.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่าย
เพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มี
สภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� 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          
งบการเงินออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�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 

1.4.25 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 n.n8 
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ข) มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักดว้ยค่าเผื�อ             
หนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนกั (Duration) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั P ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม
ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัมากกวา่ P ปีที�มี
ราคาซื�อขายในตลาดจะใช้ราคาซื�อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที�ดีที�สุด ส่วน
กรณีที�ไม่มีราคาซื�อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบี� ยในตลาดที�ใช้กันอยู่ในปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันใน      
การประมาณมูลค่ายติุธรรม   

 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 
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- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัรา
แลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทน
ของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ บริษทัยอ่ยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของ
คู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

1.4.26 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนัและแสดงจาํนวนสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงินเมื�อมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวม้าหกักลบลบหนี�กนั และตั�งใจที�จะ
จ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที�
จ่ายชาํระหนี� สิน 

1.4.27 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               
การพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ 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�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที�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�ยวขอ้งกบัตวัแปรของมูลค่า                
ที�ใช้ในการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ             
การเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุน
ทั�วไป เมื�อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน 
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 อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�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�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ใน
การนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน  

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี� สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

การนําบริษทัย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า 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 และตั�งแต่
วนัที� nd มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

2.3 สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา PP{ แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ O ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

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 หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งเทียบเคียง
กบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

3. ข้อมูลเพิ'มเติม 

3.B    งบการเงินรวม 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ� งรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม NOO| และ NOO} มีดงันี�   

   (หน่วย: ร้อยละ) 

  จดัตั�งขึ�นใน 
อตัราร้อยละของการถือหุ้น

โดยบริษทัฯ 
ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 

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 ้ลีสซิ�ง จาํกดั เช่าซื�อและสินเชื�อรายยอ่ย 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 99.97 99.97 
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 

 2558 2557  

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู P,588,605 - 1,588,605 1,788,596 - 1,788,596 
ธนาคารพาณิชย ์ 311,976 19,005,148 19,317,124 417,037 31,946,178 32,363,215 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 112 10,245,723 10,245,835 92 3,875,557 3,875,649 

รวม 1,900,693 29,250,871 31,151,564 2,205,725 35,821,735 38,027,460 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 1,317 9,672 10,989 13,811 15,197 29,008 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - - - - 

รวมในประเทศ 1,902,010 29,260,543 31,162,553 2,219,536 35,836,932 38,056,468 

ต่างประเทศ       
ดอลลาร์ฮ่องกง 92 - 92 35 - 35 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - - 1,490 - 1,490 

รวมต่างประเทศ 92 - 92 1,525 - 1,525 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 1,902,102 29,260,543 31,162,645 2,221,061 35,836,932 38,057,993 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 416,681 - 416,681 529,065 - 529,065 

รวม 416,681 - 416,681 529,065 - 529,065 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 42 - 42 116 - 116 

รวมในประเทศ 416,723 - 416,723 529,181 - 529,181 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ ที�มีภาระคํ�าประกนั 
งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประเภทของการวางเป็นประกนั 

 2558 2557  

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยในประเทศ 10 10 ค ํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืน
ภาคเอกชนโดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื�อคืนภาคเอกชน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ธนาคารพาณิชย ์ 27,500 34,400 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ธนาคารพาณิชย ์ 27,789 34,218 

3.3 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap 
agreement) และสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือ
บริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินใหสิ้นเชื�อ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี�ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี�ยน - - - - 5,219 3,296,300 

อตัราดอกเบี�ย - 41,898 1,200,000 - 35,510 1,200,000 

รวม - 41,898 1,200,000 - 40,729 4,496,300 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 NOO| NOO} 

เงนิลงทุนเผื'อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,352,523 12,060,173 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1,398,187 811,472 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ O - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 335,047 604,417 
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนในประเทศ N|,519 28,141 
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 773,250 843,774 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื'อขาย 7,886,071 14,346,517 

ตราสารหนี%ที'จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 14,402 17,816 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (14,211) (17,394) 

รวมตราสารหนี%ที'จะถือจนครบกาํหนด  191 422 

เงนิลงทุนทั'วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 493,479 493,479 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (47,322) (44,961) 

รวมเงนิลงทุนทั'วไป 446,157 448,518 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 8,332,419 14,795,457 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 NOO| NOO} 

เงนิลงทุนเผื'อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 773,250 843,774 
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ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ได้ทาํรายการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาก              
เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดเป็นเงินลงทุนชั�วคราวประเภทหลกัทรัพย ์        
เผื�อขายเพื�อให้สอดคล้องกบัการบริหารสภาพคล่องของธนาคารด้วยราคายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยน
ประเภท เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�โอนเปลี�ยนประเภทมีราคาทุนตัดจาํหน่าย ณ วนัโอนจาํนวนเงิน
ประมาณ 3,001 ลา้นบาท ธนาคารทิสโกบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาทุนตดัจาํหน่ายและมูลค่ายุติธรรมเป็น
กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 73 ลา้นบาท และแสดงไวภ้ายใตส่้วน
ของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงิน ทั�งนี�  ธนาคารทิสโกไ้ดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2,960 ลา้นบาท 
โดยมีกาํไรที�เกิดขึ�นจริงในปี 2558 และ 2557 จาํนวน 1 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.4.2 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 

ไม่เกิน        
P ปี P - O ปี เกิน O ปี รวม 

ไม่เกิน        
P ปี P - O ปี เกิน O ปี รวม 

เงินลงทุนเผื'อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,605 747 - 5,352 11,087 973 - 12,060 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 107 1,291 - 1,398 1 810 - 811 

รวม 4,712 2,038 - 6,750 11,088 1,783 - 12,871 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 4,711 2,038 - 6,749 11,087 1,783 - 12,870 

ตราสารหนี%ที'จะถือจนครบกาํหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา P� - - 14 13 5 - 18 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (14) - - (14) (12) (5) - (17) 

รวม - - - - 1 - - 1 

รวมตราสารหนี% 4,711 2,038 - 6,749 11,088 1,783 - 12,871 

3.4.3 เงินลงทุนที�มีภาระผกูพนั 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม  
ประเภทเงินลงทุน 2558 2557 ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 2 คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

A 10-42



30 

3.4.4 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที�ประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
   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 

 NOO| NOO} 

 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 สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 5,707 - 10 5,707 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 4,372 - 10 5,894 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 3,468 - 10 4,110 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,127 - 10 17,358 - 10 
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 19,296,832 19,296,784 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 284,107 207,228 73,245 73,245 
 284,107 207,228 19,370,077 19,370,029 

n.O.P 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 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที'บริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง         
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร               หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 17,641 17,641 1,106 1,106 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จาํกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 1,075 1,075 175 150 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

จดัการลงทุน หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 110 110 505 400 

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  เช่าซื�อและ              หุน้บุริมสิทธิ หุน้บุริมสิทธิ 99.99 99.99 3 3 - - 
 สินเชื�อรายยอ่ย หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 270 270 - - 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลยี จาํกดั  
การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 22 22 48 17 

บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั  เช่าซื�อและ            
สินเชื�อรายยอ่ย 

หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 137 137 - - 

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 8 20 

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.97 99.97 1 1 - - 
      19,406 19,406 1,842 1,693 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า      (109) (109)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      19,297 19,297   
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3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ� งเป็นเงินลงทุนในกิจการที�บริษทัฯและบริษทัอื�นควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทิสโก ้โตเกียว           

ลีสซิ�ง จาํกดั  
ลีสซิ�ง �r.dd �r.dd 73,245 73,245 284,107 207,228 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว              
ลีสซิ�ง จาํกดั  

ลีสซิ�ง �r.dd �r.dd 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข)  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม 
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที�ควบคุม
ร่วมกนั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
nP ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื�นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                      
nP ธนัวาคม 

เงินปันผลรับ                                      
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                        

nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั ทิสโก ้ โตเกียว 
ลีสซิ�ง จาํกดั  97,655 52,129 (20,776) (2,048) - - 
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ค) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ที�มีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิ�ง จาํกดั 49% กิจการร่วมคา้ดงักล่าวดาํเนิน
ธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ�ง เงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิ�ง จาํกดับนัทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
(Equity method) ในงบการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินแบบยอ่ของการร่วมคา้ดงักล่าวแสดงดงัต่อไปนี�  

 สรุปรายการฐานะการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 
สินทรัพย ์   
สินทรัพยห์มุนเวยีน:   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68 20 
ลูกหนี� ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 3,043 2,268 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 265 49 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,376 2,337 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน:   
ลูกหนี� สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5,780 5,309 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 557 167 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,337 5,476 
รวมสินทรัพย ์ 9,713 7,813 
หนี� สิน 
หนี� สินหมุนเวยีน:   
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 5,419 5,220 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มืส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 121 426 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 628 307 
รวมหนี� สินหมุนเวยีน 6,168 5,953 
หนี� สินไม่หมุนเวยีน:   
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด                      

ชาํระภายในหนึ�งปี 2,491 1,291 
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 169 146 
รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 2,660 1,437 
รวมหนี� สิน 8,828 7,390 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 306 - 
สินทรัพยสุ์ทธิ 579 423 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของของบริษทัฯ 49% 49% 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 284 207 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซื�อ 483 353 
รายไดอื้�นๆ 237 43 
รวมรายได ้ 720 396 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 101 24 
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 211 168 
ค่าใชจ่้ายอื�นๆ 141 71 
รวมค่าใชจ่้าย 453 263 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 267 133 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (52) (27) 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (16) - 
กาํไรสาํหรับปี 199 106 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (42) (4) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 157 102 

ง)   ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของกิจการที�ควบคุมร่วมกนั 

การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย 962 692 
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3.6 เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับ 

3.6.1   จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 
เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี%   
เงินใหสิ้นเชื�อ 67,597,088 76,978,228 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 191,591,969 208,226,729 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 794,467 1,077,970 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (21,465,152) (23,233,476) 
หกั: เงินรับล่วงหนา้สญัญาเช่าทางการเงิน (258,535) (265,622) 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  238,259,837 262,783,829 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 542,488 572,383 
หกั:  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (6,168,270) (6,950,423) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 232,634,055 256,405,789 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 
เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี%   
เงินใหสิ้นเชื�อ 2,699,200 3,154,300 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ  - - 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 2,699,200 3,154,300 

3.6.2  จาํแนกตามสกุลเงินและถิ�นที�อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 NOO| NOO}  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 238,259,837 - 238,259,837 259,487,529 - 259,487,529 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - - - 3,296,300 3,296,300 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�                             

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 238,259,837 - 238,259,837 259,487,529 3,296,300 262,783,829 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 NOO| NOO} 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,699,200 - 2,699,200 3,154,300 - 3,154,300 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�                        

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,699,200 - 2,699,200 3,154,300 - 3,154,300 
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3.6.3   จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั�น 
       (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ  

บริษทัยอ่ยอื�น รวม 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่      
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 544,563 10,828 6,785 609 913 563,698 - 563,698 
อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย ์ 21,029,756 303,367 136,641 66,178 898,003 22,433,945 - 22,433,945 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง 13,399,556 104,495 32,558 28,912 41,779 13,607,300 - 13,607,300 
การสาธารณูปโภคและบริการ 25,477,605 323,628 190,640 85,785 80,828 26,158,486 - 26,158,486 
การบริโภคส่วนบุคคล        

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 131,084,288 13,795,644 1,967,760 1,575,046 1,122,520 149,545,258 3,730,552 153,275,810 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 14,045,726 1,269,289 278,552 111,200 18,746 15,723,513 263,003 15,986,516 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,088,462 54,465 17,015 8,227 56,379 1,224,548 - 1,224,548 

อื�นๆ 4,435,633 393,145 83,375 62,019 35,362 5,009,534 - 5,009,534 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  211,105,589 16,254,861 2,713,326 1,937,976 2,254,530 234,266,282 3,993,555 238,259,837 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 308,968 193,311 - - - 502,279 40,209 542,488 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และ

ดอกเบี�ยคา้งรับ 211,414,557 16,448,172 2,713,326 1,937,976 2,254,530 234,768,561 4,033,764 238,802,325 
 

       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ

บริษทัยอ่ยอื�น รวม 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่      
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 678,918 4,782 1,925 - - 685,625 - 685,625 
อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย ์ 26,649,756 4,418,127 82,187 68,003 22,557 31,240,630 - 31,240,630 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง 12,581,620 121,227 33,574 21,681 14,989 12,773,091 - 12,773,091 
การสาธารณูปโภคและบริการ 30,290,942 542,126 147,555 40,706 51,002 31,072,331 - 31,072,331 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 141,491,289 15,130,448 2,595,705 1,737,303 388,553 161,343,298 4,362,953 165,706,251 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 13,237,195 1,121,072 253,833 84,965 12,087 14,709,152 379,192 15,088,344 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,163,235 51,545 22,652 22,019 51,366 1,310,817 - 1,310,817 

อื�นๆ 4,146,317 511,022 129,270 82,407 37,724 4,906,740 - 4,906,740 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  230,239,272 21,900,349 3,266,701 2,057,084 578,278 258,041,684 4,742,145 262,783,829 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 315,385 212,121 - - - 527,506 44,877 572,383 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และ

ดอกเบี�ยคา้งรับ 230,554,657 22,112,47d 3,266,701 2,057,084 578,278 258,569,190 4,787,022 263,356,212 
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3.6.4 จาํแนกตามประเภทการจดัชั�นของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 

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 211,415 189,112 1,871 230,555 207,633 1,822 

-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,448 16,195 1,163 22,112 17,843 2,494 

- จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,713 2,690 931 3,267 3,242 1,073 

- จดัชั�นสงสยั 1,938 1,931 599 2,057 2,033 623 

- จดัชั�นสงสยัจะสูญ 2,255 1,695 694 578 524 177 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 312 - - 191 

รวม 234,769 211,623 5,570 258,569 231,275 6,380 

(1) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี&คาํนวณจากมูลหนี&หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี&เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที� 31 ธันวาคม 5667 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.:;/566; จาํนวน 1,131 ล้านบาท (ณ วันที� :; ธันวาคม 
566> จาํนวน 5,75? ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจํานวน 819 ล้านบาท (ณ วันที�  :; 
ธันวาคม 566> จํานวน 2,635 ล้านบาท) ไปเป็นสํารองของลูกหนี&รายตัว ซึ� งเมื�อรวมกับยอดเงินสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 4,439 ล้านบาท                
(ณ วันที� :; ธันวาคม 566> จาํนวน 3,554 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั&งสิ&นมีจาํนวน 5,258 ล้านบาท (ณ วันที� :; ธันวาคม 566> 
จาํนวน 6,189 ล้านบาท)  

 อตัราที�ใชใ้นการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (1) เงินใหสิ้นเชื�ออื�น (2) 

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

จดัชั�นปกติ 0.68 0.58 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5.34 3.84 2 2 
จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 23.38 23.24 100 100 
จดัชั�นสงสัย 22.91 23.39 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ 22.57 23.33 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกิน
กว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 

(5) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั&นตํ�าของ ธปท. 
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3.6.5    ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีลูกหนี� ภายใต้สัญญาเช่าซื� อและสัญญาเช่าการเงินรวม     
170,rdd ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 186,036 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับ
รถยนต ์และสัญญาเช่าการเงินสาํหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพื�อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุใน
สัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน P ปี                   

แต่ไม่เกิน O ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตาม

สัญญาเช่า 63,210 115,256 5,267 8,653 192,386 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้(1) (8,390) (10,115) (163) (2,559) (21,227) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (37) (222) - - (259) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�า               

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 54,783 104,919 5,104 6,094 170,900 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(2)     (3,571) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    167,329 
(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื&อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง

ขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี&รายตัวแล้ว 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน P ปี                    

แต่ไม่เกิน O ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตาม

สัญญาเช่า 66,902 129,550 4,746 8,107 209,305 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้(1) (9,289) (11,508) (38) (2,168) (23,003) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (119) (146) - (1) (266) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�า                 

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 57,494 117,896 4,708 5,938 186,036 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(2)     (3,285) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    182,751 
(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) 

ธนาคารทิสโก ้
มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                                                

ธปท.(5) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                
ของธนาคารทิสโก ้                                      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 7,315 7,308 8,184 11,494 

(;)  คาํนวณจากยอดหนี&เป็นรายบัญชี 
(5) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี&ยค้างรับเมื�อลกูหนี&ผิดนัดชาํระดอกเบี&ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวนัครบกาํหนดชาํระ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ยอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงิน   
    และลกูหนี� เงินใหกู้ย้มือื�นที�ระงบัการรับรู้รายได ้ 878 793 

3.6.7    รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ� งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ของ
บริษทัยอ่ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

   
รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 21,465 23,233 

(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี&ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื&อ 

3.6.8    การปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ลกูหนี� ที�ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�ในระหวา่งปี   
จาํนวนลกูหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข                 

การชาํระหนี�  (ราย) 9,589 2,657 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 3,252 966 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 3,273 973 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุัญญาถวัเฉลี�ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)   

ลกูหนี� เช่าซื�อ 5 5 
ลกูหนี� สินเชื�อเคหะ 3 3 
ลกูหนี� สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 4 4 
ลกูหนี� สินเชื�อธุรกิจขนาดยอ่ม 2 - 
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ข้อมูลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที�เกี�ยวข้องกับลูกหนี� ที�ผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�   185 60 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที�ไดรั้บชาํระ  463 308 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงคา้งของ
ลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาแลว้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที�มี     
 การปรับโครงสร้างหนี�แลว้ 11,757 3,754 2,767 1,152 

3.7 ค่าเผื'อหนี%สงสัยจะสูญ  

3.7.1    ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ�ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม 

ในระหวา่งปี 34,373 2,327,517 543,692 2,743,797 1,317,153 121,184 7,087,716 
หนี� สูญตดับญัชี (2,197) (3,657,883) (678,369) (2,765,734) (765,686) - (7,869,869) 
ยอดปลายปี 1,986,095 1,269,078 1,073,807 712,133 815,222 311,935 6,168,270 

 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ�ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 3,411,073 1,250,788 1,086,758 377,493 96,161 108,951 6,331,224 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม 

(ลด) ในระหวา่งปี (1,453,621) 1,375,573 1,337,125 3,864,061 443,052 81,800 5,647,990 
หนี� สูญตดับญัชี (3,533) (26,917) (1,215,399) (3,507,484) (275,458) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 
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3.7.2     ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   
 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 3,060,470 3,906,062 121,184 7,087,716 
หนี� สูญตดับญัชี (4,252,975) (3,616,894) - (7,869,869) 
ยอดปลายปี 2,300,466 3,555,869 311,935 6,168,270 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  
 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   
 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,058,468 3,163,805 108,951 6,331,224 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 968,218 4,597,972 81,800 5,647,990 
หนี� สูญตดับญัชี (533,715) (4,495,076) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 

3.7.3    เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 2558 2557 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 6,906 5,902 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(1) 2,224 1,873 
(;)   ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็น

สาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 

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 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ตราสารหนี�  - หุน้กู้(1) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(2) 6 6 - - 6 6 
(1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
(2) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที�

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี&ย 
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3.8.2 สินทรัพย์จัดชั� นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (1) 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี�                      
ที�รับโอนมา  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย            
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

รวม  
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 NOO| NOO} NOO| NOO} NOO| NOO} NOO| NOO} NOO| NOO} 
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 238,906 264,939 - - - - - - 238,906 264,939 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,254 21,900 - - - - - - 16,254 21,900 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,713 3,267 - - - - - - 2,713 3,267 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,938 2,057 - - - - - - 1,938 2,057 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 2,255 578 49 46 14 17 1 18 2,319 659 

รวม 262,066 292,741 49 46 14 17 1 18 262,130 292,822 

(1)  มูลหนี&จัดชั&นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี&โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น  และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�ง
ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 

3.8.3 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อที�กนั
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี�  (Collective Approach) ของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลหนี�  
ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง                
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(;) 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง              
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(2) ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(:) 

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 146,900 159,758 146,900 159,758 0.68 0.58 1,000 933 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 14,458 16,071 14,458 16,071 5.34 3.84 772 616 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,296 2,826 2,296 2,826 23.38 23.24 537 657 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 1,728 1,840 1,728 1,840 22.91 23.39 396 430 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 1,306 459 1,306 459 22.57 23.33 295 107 

รวม 166,688 180,954 166,688 180,954   3,000 2,743 

(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 

(:) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี&รายตัว
แล้ว 

A 10-55



43 

3.8.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี� เงินให้กูย้ืมอื�นของบริษทัย่อยอื�นจาํแนก
ตามประเภทการจดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าลูกหนี�  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่าลูกหนี�  - สุทธิ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ  2,576 3,118 114 132 2,462 2,986 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  623 776 105 105 518 671 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน  276 318 143 136 133 182 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั  220 276 113 110 107 166 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ  299 254 122 87 177 167 

รวม 3,994 4,742 597 570 3,397 4,172 

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              
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

2.  บริษทัอื�นที�มิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจด
ทะเบียนที�เขา้ข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

3.  บริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่ง
การฟื� นฟูการดาํเนินงาน 1 - 821 - 497 - 324 - 

4.  บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�
หรือผิดนดัชาํระหนี�  - - - - - - - - 

5.  บริษทัที�รายงานผูส้อบบญัชีระบุ
วา่มีปัญหาเกี�ยวกบัความดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 1 - 821 - 497 - 324 - 
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3.9  ทรัพย์สินรอการขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ทรัพย์สินที'ได้จากการชําระหนี%    

   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   

ยอดตน้ปี 70,484 77,129 
เพิ�มขึ�น - 83 
จาํหน่าย (54,087) (6,728) 

ยอดปลายปี 16,397 70,484 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - อสงัหาริมทรัพย ์ 16,397 70,484 

   สังหาริมทรัพย์   
     ยอดตน้ปี 68,522 65,808 
     เพิ�มขึ�น 5,005,344 6,445,795 
     จาํหน่าย (5,042,256) (6,443,081) 

     ยอดปลายปี 31,610 68,522 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย  48,007 139,006 

   หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า    
     ยอดตน้ปี 18,101 18,180 
     เพิ�มขึ�น 303 369 
     ลดลง (17,787) (448) 

     ยอดปลายปี 617 18,101 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 47,390 120,905 
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3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื'อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 17,267 16,856 778,245 783,170 
โอนเปลี�ยนประเภทสินทรัพย ์ 15,296 - - (4,925) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ยติุธรรม               (406) 411 - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี nN,157 17,267 778,245 778,245 

 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอาคารชุดสํานักงานให้เช่า บริษทัฯและ               
บริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ�นปี 2558 โดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑ์การประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธี
คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้�เป็นกระแสเงินสด (discounted cash flow) ในการประมาณการกระแสเงิน
สดรับ 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 2558 

ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม                      

เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น 

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 565 - 1,250 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 

ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 

ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 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 2557 2,152,000 17,509 782,820 980,322 143,919 4,076,570 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 77,136 128,557 24,543 230,236 
รายการปรับปรุง (27,000) - - - - (27,000) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (21,852) (89,408) (17,825) (129,085) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  2,125,000 17,509 838,104 1,019,471 150,637 4,150,721 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 205,993 112,075 23,073 341,141 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (21,103) - (13,922) (56,441) (4,203) (95,669) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2,103,897 17,509 1,030,175 1,075,105 169,507 4,396,193 
ค่าเสื'อมราคาสะสม:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 - - 660,119 871,154 88,442 1,619,715 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 38,704 - 47,108 64,112 24,607 174,531 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ตดั

จาํหน่าย/โอนออก - - (20,567) (88,934) (17,783) (127,284) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  38,704 - 686,660 846,332 95,266 1,666,962 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 39,450 - 49,103 54,845 21,457 164,855 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ตดั

จาํหน่าย/โอนออก (5,808) - (11,033) (47,919) (4,203) (68,963) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 72,346 - 724,730 853,258 112,520 1,762,854 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2,086,296 17,509 151,444 173,139 55,371 2,483,759 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2,031,551 17,509 305,445 221,847 56,987 2,633,339 
ค่าเสื'อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวนัที' IB ธันวาคม:       
2557       174,531 

2558      164,855 
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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 2557 571,697 9,496 164,161 58,876 804,230 

ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ 4,924 184 71,857 2,907 79,872 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (593) (620) (1,213) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 576,621 9,680 235,425 61,163 882,889 

ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - 179,385 88,280 2,409 270,074 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (9,025) - (9,025) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 576,621 189,065 314,680 63,572 1,143,938 

ค่าเสื'อมราคาสะสม:      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 - 9,496 130,902 34,793 175,191 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,714 59 22,598 11,749 45,120 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/โอนออก - - (593) (580) (1,173) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 10,714 9,555 152,907 45,962 219,138 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,714 3,358 24,312 9,571 47,955 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/โอนออก - - (408) - (408) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 21,428 12,913 176,811 55,533 266,685 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 565,907 125 82,518 15,201 663,751 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 555,193 176,152 137,869 8,039 877,253 

ค่าเสื'อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวนัที' IB ธันวาคม:      

2557     45,120 

2558     47,955 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระในปี 2556 โดยใชว้ธีิรายได ้(Income Approach)  

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสาํนกังานดงักล่าวดว้ยวธีิราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จะเป็นดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสื�อมราคาสะสม 904,162 943,852 265,278 274,115 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาที�เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ผลกระทบต่อราคาที�ตีใหม่ 
เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น  

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 565 - 1,NOd ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 ราคาที�ตีใหม่ลดลง 

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558:   
ราคาทุน 1,097,030 309,914 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (717,371) (219,352) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 379,659 90,562 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557:   
ราคาทุน 992,444 276,498 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (667,517) (186,501) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 324,927 89,997 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 324,927 111,964 89,997 56,952 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 104,586 274,208 33,416 62,912 
ตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - (5,282) - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (49,854) (55,963) (32,851) (29,867) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 379,659 324,927 90,562 89,997 

3.13 สินทรัพย์อื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 248,136 292,043 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ�มสุทธิ 675,142 366,442 1,089 1,043 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 19,911 61,426 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 248,227 233,573 111,903 97,688 
ภาษีเงินไดร้อขอคืนและภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 29,362 24,368 - - 
เงินมดัจาํ 55,982 82,097 2,106 34,080 
ลูกหนี� อื�น 558,646 496,197 54 - 
สินทรัพยอื์�นๆ  403,335 408,220 36,896 57,966 
รวมสินทรัพยอื์�น 2,238,741 1,964,366 152,048 190,777 
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3.14 เงินรับฝาก 

3.14.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 2558 2557 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 3,122,043 3,122,493 
ออมทรัพย ์ 48,272,465 49,606,051 
จ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 15,505,231 22,613,265 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 1,859,691 1,034,917 
  - เกิน 1 ปี 369,246 313,129 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 89,215,514 128,898,991 
รวม 158,344,190 205,588,846 

3.14.2 จาํแนกตามระยะเวลาที�เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 2558 2557 

ไม่เกิน 1 ปี(1) 157,844,248 205,083,298 
เกิน 1 ปี 499,942 505,548 
รวมเงินรับฝาก 158,344,190 205,588,846 
(1)รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.14.3 ณ วนัที� nP ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที�เป็นเงินบาทของผูฝ้ากที�มี         
ถิ�นฐานอยูใ่นประเทศ 
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3.BK รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี%สิน) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557  

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู - 20,711 20,711 - 23,645 23,645 
ธนาคารพาณิชย ์ 521,489 50,000 571,489 46,458 1,300,000 1,346,458 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,671,000 2,671,000 - 500,000 500,000 
สถาบนัการเงินอื�น 1,015,112 5,751,748 6,766,860 1,039,091 7,783,241 8,822,332 
รวม 1,536,601 8,493,459 10,030,060 1,085,549 9,606,886 10,692,435 

3.BL ตราสารหนี%ที'ออกและเงินกู้ยมื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินกูย้มืในประเทศ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,643,000 6,643,000 - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 60,939,000 51,056,900 - - 
ตัbวแลกเงิน 6,936,122 7,705,522 6,900,000 7,669,400 
ตัbวสญัญาใชเ้งิน 797 797 - - 

รวม 74,518,919 65,406,219 6,900,000 7,669,400 
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3.16.1 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที� nP ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว              
ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที�ออกหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 2558 2557 (บาท) 2558 2557   

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2553 

 
- 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ O.dd ต่อปี  

ปี 2553 -   1.00 1,000 - 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.80 ต่อปี  

ปี 2555 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี 2555 1.24 1.24  1,000 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ �.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 - 1,000 1,000 - ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.50 ต่อปี 
ปี 2558 1.00 - 1,000 1,000 - ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.25 ต่อปี 
รวม    6,643 6,643   

3.16.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกูร้ะยะสั�นและ
ระยะยาวไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา            
ที�ออกหุ้นกู ้ ประเภทหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย                                    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                             
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

  2558 2557 (บาท) 2558 2557   

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2557 หุ้นกูร้ะยะสั�น - 51.057 1,000 - 51,057 ปี 2558 อตัราดอกเบี�ยคงที�            

ร้อยละ 2.33 - 2.85 ต่อปี  
ปี 2558 หุ้นกูร้ะยะสั�น 5.60 - 1,000 5,600 - ปี 2559 อตัราดอกเบี�ยคงที�               

ร้อยละ 1.75 ต่อปี  
ปี 2558 หุ้นกูร้ะยะสั�น 39.659 - 1,000 39,659 - ปี 2559 อตัราดอกเบี�ยคงที�              

ร้อยละ 1.55 - 1.76 ต่อปี  
ปี 2558 หุ้นกูร้ะยะยาว 15.68 - 1,000 15,680 - ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�              

ร้อยละ 1.875 - 2.00 ต่อ
ปี  

รวม     60,939 51,057   

3.16.3 ตัbวแลกเงิน 

ตัbวแลกเงินประกอบดว้ยตัbวแลกเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�อยูใ่นระหว่างอตัราร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ
2.50 ต่อปีซึ� งทยอยครบกาํหนดชาํระในปี 2559 
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3.17 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 309,713 249,619 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 23,301 23,783 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 9,879 11,637 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (8,267) (4,042) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ (11,467) 2,566 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (10,291) 2,877 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 15,809 23,273 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 328,677 309,713 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 138,256 93,859 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 466,933 403,572 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 72,443 60,289 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,949 4,242 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,360 2,707 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (1,183) (508) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ (28,244) (267) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (526) (525) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 39,098 6,505 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 88,897 72,443 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 17,894 13,380 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 106,791 85,823 
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 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ NOO} สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 37,970 36,770 6,674 5,796 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 12,743 14,409 2,752 3,105 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 44,556 13,823 5,277 3,068 

รวมผลประโยชน์พนกังาน 95,269 65,002 14,703 11,969 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที�รับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
จาํนวนประมาณ }} ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท และ        
16 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวนประมาณ 11 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวนประมาณ 5 ลา้นบาท และ จาํนวน 1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 21 ปี และ 22 ปี ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
ประมาณ P} ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 NOO} 

อตัราคิดลด 1.49 - 4.00 2.13 - 4.27 1.49 - 4.00 2.13 - 4.27 
อตัราการขึ�นเงินเดือนเฉลี�ย 2.99 4.21 2.99 4.21 
อตัราเงินเฟ้อเฉลี�ย 0.99 2.21 0.99 2.21 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที�สําคัญที�มีผลกระทบต่อภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% 

อตัราคิดลด (9,715) 10,337 (1,973) 2,036 

อตัราขึ�นเงินเดือน 10,795 (10,192) 2,152 (2,093) 

3.18 หนี%สินอื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 96,576 853,257 - - 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�นๆ คา้งจ่าย 449,453 469,830 54,246 57,189 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 769,773 668,113 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,148,667 1,176,646 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,324,103 2,603,923 979,477 1,041,433 
บญัชีพกัเจา้หนี�  620,419 345,707 - - 
หนี� สินอื�นๆ  445,383 224,570 70 68 

รวมหนี� สินอื�น 5,854,374 6,342,046 1,033,793 1,098,690 

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 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอด           
คงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที�ให้สิทธิเป็นจาํนวนเงินประมาณ 584 ลา้นบาท 
และ 561 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: 307 ลา้นบาท และ 306 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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3.19 เงินกองทุนที'ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

3.19.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทั คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�อง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอื�นๆ ตามข้อกาํหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

3.19.2  ธนาคารทิสโก้ ดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดาํรงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี� ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) 
สาํหรับสินเชื�อเช่าซื�อรายยอ่ย สินเชื�อธุรกิจรายใหญ่ ฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์�น  

สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที� nP ธันวาคม 2558 และ 2557 นั�น ธนาคารทิสโก้ได้มีการจดัสรรเงิน
สาํรองส่วนเกินจากการจดัชั�นเพื�อเป็นส่วนหนึ�งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูก
จดัสรรตามสัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั�นที� P และเงินกองทุนชั�นที� 2 ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารทิสโก ้(ตามหลกัเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียด
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

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 11,761,069 9,764,407 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 223,944 220,913 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (738,189) (125,120) 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 23,989,524 22,602,900 
เงนิกองทุนชั%นที' B ที'เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 23,989,525 22,602,901 

เงนิกองทุนชั%นที' N   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 6,643,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน - 340,412 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 268,512 653,521 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 6,911,512 7,636,933 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั%งสิ%น 30,901,037 30,239,834 
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 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 13.98 4.50 12.55 4.50 
เงินกองทุนชั�นที� P ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 13.98 6.00 12.55 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 18.01 8.50 16.79 8.50 

3.19.3 เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส.5/2556 เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทัฯได้เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับการดาํรงเงินกองทุน
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 ไวใ้น Website ของบริษทัฯเมื�อวนัที�                 
30 ตุลาคม 2558 แลว้ 

เงินกองทุนที�ต้องดาํรงไวต้ามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มี
รายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 8,006,369 8,006,219 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,018,408 1,018,408 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 596,300 496,200 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 13,574,757 11,064,256 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 1,363,340 1,654,273 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (1,176,479)  (457,330) 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 23,382,695 21,782,026 
เงนิกองทุนชั%นที' B ที'เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 185 335 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 23,382,880 21,782,361 

เงนิกองทุนชั%นที' N   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 6,643,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน - 280,142 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 289,818 713,791 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 6,932,818 7,636,933 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั%งสิ%น 30,315,698 29,419,294 
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 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน กฎหมายกาํหนด 
ลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง PN.71 4.50 11.31 4.50 
เงินกองทุนชั�นที� P ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง PN.71 6.00 11.31 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง P{.48 8.50 15.27 8.50 

3.20 ส่วนเกนิ (ตํ'ากว่า) ทุนจากการเปลี'ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 148,928 (35,605) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระหวา่งปี (334,715) 184,533 

 (185,787) 148,928 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19,495 (47,448) 

ยอดคงเหลือปลายปี (166,292) 101,480 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี (15,247) (91,115) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระหวา่งปี (152,219) 75,868 

 (167,466) (15,247) 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,493 3,049 

ยอดคงเหลือปลายปี (133,973) (12,198) 

A 10-71



59 

3.21 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานกังาน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านที�เหลืออยูข่องอาคาร
ชุดสาํนกังานและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,139,073 1,176,123 
รายการปรับปรุง - (27,000) 
โอนไปกาํไรสะสม (10,005) (10,050) 

 1,129,068 1,139,073 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (229,824) (229,824) 

ยอดคงเหลือปลายปี 899,244 909,249 

  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 287,239 288,745 
โอนไปกาํไรสะสม (1,502) (1,506) 

 285,737 287,239 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (57,749) (57,749) 

ยอดคงเหลือปลายปี 227,988 229,490 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.22 รายได้ดอกเบี%ย 

รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 540,420 674,759 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  255,816 404,751 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  5,681,848 6,157,309 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 10,409,469 11,654,048 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 16,887,553 18,890,867 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,635 21,720 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  72,038 115,659 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 79,673 137,379 

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี%ย 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินรับฝาก 3,901,333 6,136,356 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 225,271 270,456 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,138,798 1,284,148 
ตราสารหนี� ที�ออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 341,715 422,938 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 999,206 1,007,531 

เงินกูย้มื 151,373 229,648 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 6,757,696 9,351,077 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินกูย้มื PO0,688 226,747 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 150,688 226,747 

3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม NOO| 
และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   

- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 15,208 10,822 
-  การบริการการประกนัภยั 2,355,622 2,363,830 
- ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ 802,684 911,750 
-  การจดัการกองทุน 859,845 896,172 
- การใหบ้ริการที�ปรึกษาทางการเงิน 15,225 14,601 
- อื�นๆ 1,207,381 990,075 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,255,965 5,187,250 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

-  ค่าบริการขอ้มูล (25,713) (24,760) 
-  อื�นๆ (173,219) (186,879) 

รวมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (198,932) (211,639) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,057,033 4,975,611 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (11,821) (18,244) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (11,821) (18,244) 

A 10-74



62 

3.25 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื'อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 114,529 54,147 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย (19,108) (38,386) 
- ตราสารหนี�  770 11,862 

- อื�นๆ (2) (11) 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 96,189 27,612 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

กาํไรจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

-  เงินตราต่างประเทศ 81,694 3,949 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 81,694 3,949 
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3.26 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
กาํไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื�อขาย 116,221 239,603 
- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 65 29 
- เงินลงทุนทั�วไป 14,983 22,387 

รวม 131,269 262,019 
โอนกลบัขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนทั�วไป (2,362) 868 

รวม (2,362) 868 
กาํไรจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย  - 829 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 128,907 263,716 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 47 - 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 47 - 

3.27 หนี%สูญ หนี%สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ� นสุด                              
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

โอนกลบัรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - (5,000) 

โอนกลบัตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด (3,183) (328) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  5,280,598 4,431,788 

รวม 5,277,415 4,426,460 
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3.28 รายได้จากการดําเนินงานอื'นๆ 

รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 
NOO} ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 49,810 22,841 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์
 เพื�อการลงทุน - 412 
อื�นๆ 36,448 32,385 
รวม 86,258 55,638 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 64,318 64,432 
อื�นๆ 1,584 1,895 

รวม 65,902 66,327 

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื'นๆ 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 
NOO} ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 NOO} 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 62,500 58,900 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 49,854 55,963 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 325,619 271,688 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 92,827 104,777 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 119,232 126,070 
อื�นๆ 342,762 281,034 

รวม 992,794 898,432 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 301 628 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 32,850 29,867 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 9,448 8,289 
อื�นๆ 45,305 80,271 

รวม 87,904 119,055 

3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} สรุปได้
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,016,699 1,238,198 93,375 95,743 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 656 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 15,765 (195,411) 12,513 (15,343) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,032,464 1,043,443 105,888 80,400 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
nP ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    

ลดลง (เพิ�มขึ�น) 66,943 (41,025) 30,444 (15,174) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 5,400 - - 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,188) 5,714 2,066 1,143 
ภาษีเงินไดที้�บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุน       

เบ็ดเสร็จอื�น 65,755 (29,911) 32,510 (14,031) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�              

31 ธนัวาคม 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�              

31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,288,187 5,317,618 2,369,482 2,081,127 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 คูณอตัราภาษี 1,057,637 1,063,523 473,897 416,225 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ       

ปีก่อน - 656 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิที�ไดรั้บยกเวน้                  

ไม่ตอ้งนาํมาเสียภาษีและค่าใชจ่้ายสุทธิที�ไม่
สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (6,492) (3,726) (368,009) (335,825) 

อื�นๆ (18,681) (17,010) - - 

รวม (25,173) (20,736) (368,009) (335,825) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ P,032,464 1,043,443 105,888 80,400 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 180,719 151,477 29,242 41,140 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 43,847 48,430 (4,583) 26,688 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 123 3,622 (3,499) 3,620 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ 55,696 64,570 (8,874) 45,681 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (13,933) (3,461) (10,472) (921) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 12,441 12,631 (190) 12,631 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (3,371) - (3,371) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (203,190) (203,190) - - 
ส่วน (เกิน) ตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า              

เงินลงทุน 19,494 (5,101) - - 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 8,165 6,888 1,277 6,888 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ P - 1 - 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อ

เริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย (488,862) (480,706) (8,156) (449,111) 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 31,792 31,849 (57) 13,015 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ 142,906 146,753 (3,847) 146,753 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 308,523 339,287 (30,764) 149,941 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 85,635 67,220 17,812 30,128 
อื�นๆ 116,265 94,370 21,895 93,718 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  317,686 296,074 (3,586) 120,171 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - 21,796 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - - 26,928 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย - - - 3,634 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ - - - 25,773 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ 407 128 279 7,240 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน - - - 25,479 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 3,452 (3,452) 82 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 26,634 26,634 - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 42,348 - - 
กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพนัธ์  - - - (5,858) 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - (1) 1 - 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อ

เริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย - - - (522,672) 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ - - - 134,183 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (17,606) (25,018) 7,412 104,734 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (7,473) (13,169) 3,934 21,726 
อื�นๆ (214) (4,219) 4,005 81,715 

หนี%สินภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 1,748 30,155 12,179 (75,240) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 21,732 21,742 (10) - 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (13,651) (7,486) (6,165) (3,857) 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม              

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (89,660) (89,660) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (57,749) (57,749) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 33,493 3,049 - - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 192,938 201,372 (8,434) 17,617 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21,399 17,164 2,169 1,655 
อื�นๆ 217 290 (73) (72) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 130,154 110,157 (12,513) 15,343 
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3.31  องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
nP ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น     

เงินลงทุนเผื�อขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นระหวา่งปี (218,494) �N�,136 (152,219) 75,868 
หกั:  การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร     

ที�รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(116,221) 
 

(239,603) 
 

- 
 

- 

 (334,715) 184,533 (152,219) }O,868 
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (27,000) - - 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,091 (28,716) (10,328) (5,713) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในการร่วมคา้:     

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ 26 (354) - - 

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดของ                  
การร่วมคา้ (20,802) (1,694) - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (349,400) 126,769 (162,547) 70,155 
ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 65,755 (29,911) 32,510 (14,031) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิ (283,645) 96,858 (130,037) 56,124 
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3.32 ภาษีเงินได้ที'เกี'ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557  

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (334,715) 66,943 (267,772) 184,533 (41,025) 143,508 
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - (27,000) 5,400 (21,600) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,091 (1,188) 4,903 (28,716) 5,714 (23,002) 

 (328,624) 65,755 (262,869) 128,817 (29,911) 98,906 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินเผื�อขาย (152,219) 30,444 (121,775) 75,868 (15,174) 60,694 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (10,328) 2,066 (8,262) (5,713) 1,143 (4,570) 

 (162,547) 32,510 (130,037) 70,155 (14,031) 56,124 

3.33 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที�ออกอยู่ในระหว่างปี ทั�งนี�            
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                         
nP ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                         
nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 4,250,119 4,249,515 2,263,594 2,000,727 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 800,655 800,655 800,655 800,655 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 5.31 5.31 2.83 2.50 
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3.34 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� nP ธันวาคม NOO| และ NOO} มีรายละเอียด
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงค้าง   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษัทย่อย   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 416,723 529,181 
เงินปันผลคา้งรับ:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,105,742 1,105,742 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 175,000 150,000 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 504,997 399,998 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั 47,999 17,499 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 8,499 19,999 
สินทรัพยอื์�น:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 101,343 89,958 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 671 79 
   บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 10,106 7,875 
หนี� สินอื�น:   
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 1,352 122 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม NOO| และ P มกราคม 
NOO| และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัที�           

P มกราคม NOO| เพิ�มขึ�น ลดลง 
ณ วนัที�              

nP ธนัวาคม 2558 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มื     

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 1,548,000 384,000 (112,000) 1,820,000 
บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั 1,606,300 - (727,100) 879,200 

A 10-85



73 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม เงื�อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 

 2558 2557  

รายการที'เกดิขึ%นในระหว่างปี    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
บริษทัย่อย    
รายไดจ้ากการบริหารความเสี�ยงและการเงิน      

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้น
ธุรการ 

1,560,722 1,549,850 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลักเกณฑ์ที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยรับ }r,444 137,219 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
รายไดค้่าเช่า 63,315 63,465 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที�ปรึกษาเกี�ยวกบั                     

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
168,000 179,000 คาํนวณจากค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 5,947 5,172 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื�น 
ค่าใชจ่้ายอื�น 1,928 1,667 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น  

เงินใหสิ้นเชื�อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
  
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินใหสิ้นเชื�อ(1) 29,228 22,506 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินรับฝาก 190,299 224,784 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์             
ระยะสั�นของพนกังานที�จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหวา่งปี และผลประโยชน์อื�นของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  
 nP ธนัวาคม nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 510 458 360 310 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 38 7 24 4 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 91 86 61 67 

รวม 639 551 445 381 

3.35 ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มทิสโก ้

เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแบ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลกั 
ดงันี�  

P.  กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ให้บริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
โดยใหบ้ริการผา่นสาํนกังานใหญ่ของธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ 

N.  กลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยให้บริการ
ในประเทศผา่นสาํนกังานใหญ่และสาขาของบริษทัยอ่ยทั�งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค 

3. กลุ่มธุรกิจจดัการกองทุน ใหบ้ริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

4. ส่วนงานสนบัสนุน ใหบ้ริการดา้นงานกาํกบัดูแลและงานสนบัสนุนของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมส่วนงานดาํเนินงานที�มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที�คล้ายคลึงกันและมีความ
คลา้ยคลึงกนัในลกัษณะอื�นๆตามที�กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                  
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทั�งกลุ่ม ดงันั�น ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในสถานะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั�น รายไดแ้ละสินทรัพยที์�แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี NOO| และ NOO} บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
Pd ของรายไดข้องกิจการ 
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ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} มีดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที' 31 ธันวาคม NKKR        
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,368 975 1,134 12 16,489 - 16,489 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 66 230 2 3,933 4,231 (4,231) - 
รวมรายได้ 14,434 1,205 1,136 3,945 20,720 (4,231) 16,489 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 10,165 25 8 (68) 10,130 - 10,130 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,266 1,064 1,124 462 5,916 (859) 5,057 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,003 116 4 3,551 4,674 (3,372) 1,302 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,434 1,205 1,136 3,945 20,720 (4,231) 16,489 
        
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่าย 

ตดับญัชี (870) (88) (30) (462) (1,450) 471 (979) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,584) (857) (463) (1,041) (6,945) 2,000 (4,945) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (5,277) - - - (5,277) - (5,277) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (10,731) (945) (493) (1,503) (13,672) 2,471 (11,201) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 3,703 260 643 2,442 7,048 (1,760) 5,288 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (1,032) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย       (6) 
กาํไรสําหรับปีส่วนที'เป็นของบริษัทฯ       4,250 
        
ณ วันที' 31 ธันวาคม NKKR        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 273,699 3,463 1,051 27,376 305,589 (25,295) 280,294 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 758 15 222 884 1,879 754 2,633 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที' 31 ธันวาคม NKKS        
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13,672 1,075 1,069 (192) 15,624 - 15,624 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (11) 250 1 3,910 4,150 (4,150) - 
รวมรายได้ 13,661 1,325 1,070 3,718 19,774 (4,150) 15,624 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ r,579 38 8 (85) 9,540 - 9,540 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,183 1,158 1,058 489 5,888 (912) 4,976 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 899 129 4 3,314 4,346 (3,238) 1,108 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,661 1,325 1,070 3,718 19,774 (4,150) 15,624 
        
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่าย 

ตดับญัชี (896) (86) (25) (460) (1,467) 492 (975) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,449) (915) (451) (1,114) (6,929) 2,024 (4,905) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,424) - - - (4,424) (2) (4,426) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (9,769) (1,001) (476) (1,574) (12,820) 2,514 (10,306) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 3,892 324 594 2,144 6,954 (1,636) 5,318 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (1,043) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย       (25) 
กาํไรสําหรับปีส่วนที'เป็นของบริษัทฯ       4,250 
        
ณ วันที' 31 ธันวาคม NKKS        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 310,536 4,379 945 27,649 343,509 (25,835) 317,674 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 801 16 228 670 1,715 769 2,484 
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3.3L กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย r 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 P แห่งบริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปี 
2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน Prn ลา้นบาท และ 151 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 36 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3.3S ภาระผูกพนัและหนี%สินที'อาจเกดิขึ%น 

3.3}.1 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

การรับอาวลัตัbวเงิน 414,867 7,151 
การคํ�าประกนัอื�น 691,788 628,138 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 30,000 34,070 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (หมายเหตุฯขอ้ n.n|.O) 1,200,000 1,200,000 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯขอ้ n.n|.O) - 3,296,300 
อื�นๆ Pn,n{�,Or{ P�,O�n,OPN 

รวม 15,701,251 19,709,171 

3.3}.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีคดีซึ� งบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 368 ลา้นบาท และ 363 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 2558 และ 2557 บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคต
ทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 126 146 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 118 183 
มากกวา่ 5 ปี 50 60 

3.3R เครื'องมือทางการเงิน 

3.3|.1 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี� ที�มีต่อบริษทัฯและบริษทัย่อยเมื�อครบ
กาํหนดได ้ หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�จะชาํระหนี�ใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัในกลุ่มทิสโก ้มีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�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 n กลุ่ม ไดแ้ก่  สินเชื�อ
ที�มีคุณภาพสูงมาก สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตาม
ประมาณการค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา P ปี ทั�งนี�  สินเชื�อที�มีคุณภาพ                 
สูงมาก หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา P ปี นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื�อในกลุ่ม สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความ
เสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา P ปีระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื�อที�มี
คุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี
มากกวา่ร้อยละ 2   

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อจาํแนกตามคุณภาพของสินเชื�อไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สินเชื�อที�ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก 45,348 112,689 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง 90,926 41,865 

สินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง 10,626 5,204 

รวม 146,900 159,758 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระระหวา่ง nP วนั ถึง rd วนั  14,458 16,071 

สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ rd วนั 5,330 5,124 

รวมทั�งหมด 166,688 180,953 
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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 แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกตใ์ช ้ โดย
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัจะ
ถูกประเมินโดยการใชแ้บบจาํลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที�เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ความเสี� ยงแต่ละประเภท นอกจากนี� กลุ่มบริษทัยงัได้ใช้กระบวนการทดสอบยอ้นหลัง (Back 
Testing) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสี�ยง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื�อใช้ประกอบการวดัความเสี� ยงในกรณีที�ตัวแปรจาก
แบบจาํลองไดถู้กกาํหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั�งนี� วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพยจ์ะต้องได้รับการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอย่าง
เพียงพอ 

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 rr              
ในกรณีที�คงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดเป็นระยะเวลา P ปี 
แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาด   
   หุน้ทุน 248 208 
   ตราสารหนี�  10 15 
   ตราสารอนุพนัธ์ 14 22 
   เงินตราสกลุต่างประเทศ 40 32 

A 10-94
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3.3|.2.2 ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี� ยสุทธิในระยะเวลา P 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 

 2558 2557 

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย   
   ดอกเบี�ยขึ�นร้อยละ 1 (25P.NO) (471.16) 
   ดอกเบี�ยลงร้อยละ 1 25P.NO 471.16 

 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 

A 10-95
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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 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,101 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 176 29,162 1,825 31,163 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,186 5,146 8,332 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (;) 25,525 208,397 4,880 238,802 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,130 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี - - 248 248 

 25,701 240,745 14,330 280,776 

หนี%สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 51,127 106,950 267 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 333 9,654 43 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 356 356 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 42 42 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 74,519 - 74,519 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,275 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - - 97 97 

 51,460 191,123 2,080 244,663 

 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี&ยปรับขึ&นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี&ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 

A 10-96
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,180 1,180 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 187 35,750 2,121 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ - 7,892 6,903 14,795 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (;) Nn,drN NnO,nN{ 4,938 263,356 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,819 1,819 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี - - 292 292 

 Nn,N}r N}|,r{| 17,253 319,50d 

หนี%สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 52,46O 152,8{d 264 205,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 254 10,397 41 10,692 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 400 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 41 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 65,406 - 65,406 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,250 1,250 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - - 853 853 

 52,7Pr 228,66n 2,849 284,231 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี&ยปรับขึ&นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี&ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

A 10-97
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9 408 - 417 
เงินลงทุนสุทธิ - - 773 773 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  - 2,699 - 2,699 
 9 3,107 773 3,889 

หนี%สินทางการเงิน     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 6,900 - 6,900 
 - 6,900 - 6,900 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7 522 - 529 
เงินลงทุนสุทธิ - - 844 844 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  - 3,154 - 3,154 
 7 3,676 844 4,527 

หนี%สินทางการเงิน     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 7,669 - 7,669 
 - 7,669 - 7,669 

A 10-98



 

86 

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�แยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ย
ใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัที�ในงบการเงินไดด้งันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 29,161 - 1 - 29,162 1.4787 
เงินลงทุนสุทธิ - 196 952 2,038 - 3,186 4.0413 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  2,718 20,209 47,385 121,401 16,684 208,397 7.5326 

 2,718 49,566 48,337 123,440 16,684 240,745  
หนี%สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 3,160 77,903 25,387 500 - 106,950 1.8136 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1,160 1,346 4,456 21 2,671 9,654 1.4786 
ตราสารหนี� ที�ออกและ

เงินกูย้มื 37 33,365 18,794 15,680 6,643 74,519 2.0411 

 4,357 112,614 48,637 16,201 9,314 191,123  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม NOO} 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน - 35,749 - 1 - 35,750 P.rr�} 

เงินลงทุนสุทธิ - 2,077 4,031 1,784 - 7,892 3.3603 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  23,82{ 29,P{| �|,dP{ PN|,rdn 5,41n NnO,nN{ 7.NNn� 

 23,82{ {{,rr� ON,d�} Pnd,{|| 5,41n N}|,r{|  

หนี%สินทางการเงนิ        

เงินรับฝาก 3,nn{ 115,nnO 33,683 506 - PON,|{d 2.{N�n 

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน O|� 6,rP2 N,|}} N� - 10,nr} 2.{ddn 

ตราสารหนี� ที�ออกและ
เงินกูย้มื 37 37,110 21,616 - 6,643 65,406 2.8309 

 n,rO} 159,nO} 58,P}{ Ond 6,643 NN|,{{n  
 

A 10-99
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม NOO| 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 408 - - - - 408 0.9000 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  2,699 - - - - 2,699 1.8200 

 3,107 - - - - 3,107  
หนี%สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี� ที�ออกและ      

เงินกูย้มื - 4,000 2,900 - - 6,900 1.7190 

 - 4,000 2,900 - - 6,900  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม NOO} 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน 522 - - - - 522 1.5000 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  3,154 - - - - 3,154 3.0800 
 3,676 - - - - 3,676  
หนี%สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี� ที�ออกและ      

เงินกูย้มื - 4,276 3,393 - - 7,669 2.7673 
 - 4,276 3,393 - - 7,669  

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�หยุดรับรู้รายได้) ตามที�แสดงใน
ตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

A 10-100
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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�ยงดา้นสภาพคล่องอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าที�ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้
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.n|.3.1    ปริมาณของหนี� สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 172,69d 45,738 25,557 243,98O 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 219,889 54,785 7,208 281,882 

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 

 2558 2557 

องคป์ระกอบของสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,100 1,180 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 29,663 36,853 

   เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิ 6,749 12,870 

   รวมสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง(1) 37,512 50,903 

   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์(1) 9,9}� 12,900 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ของบริษทัย่อย โดยจะตอ้งสูงกว่าความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตาม
เกณฑ์ภายใน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการ
ธนาคารมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ� งคาํนวณเป็นรายวนัอยูที่� 37,512 ลา้นบาท และ 50,903 
ลา้นบาท ตามลาํดบั สูงกว่าความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์ซึ� งบริษทัยอ่ย
พิจารณาเป็นรายวนัที� 9,9}� ลา้นบาท และ 12,900 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนี�  บริษทัยอ่ย
ที�ประกอบธุรกิจการธนาคารยงัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึงวงเงินกูย้มืระหวา่ง
ธนาคาร ซึ� งเพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องที�อาจจะเกิดขึ�น 
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3.3|.3.3 วนัที� ที�ครบกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�ในงบการเงิน ณ ว ันที�                
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 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 1,101 - - - - - - 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,001 29,161 - 1 - - - 31,163 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,327 1,384 2,038 - 1,583 - 8,332 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  1,216 20,492 50,388 129,835 29,170 - 7,701 238,802 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,130 - - - - - 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหักบญัชี - 248 - - - - - 248 

 4,318 54,358 51,772 131,874 29,170 1,583 7,701 280,776 

หนี%สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 54,555 77,902 25,387 500 - - - 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,537 1,345 4,456 21 2,671 - - 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 356 - - - - - - 356 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - - - 42 - - - 42 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 33,365 18,794 15,680 6,643 - - 74,519 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ         
 สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,275 - - - - - 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - 97 - - - - - 97 

 56,485 113,984 48,637 16,243 9,314 - - 244,663 

ภาระผูกพนัและหนี%สินที'อาจเกดิขึ%น         
การรับอาวลัตัbวเงินและการคํ�าประกนั           
   การกูย้ืม P } 4n� N{ - {nr - P,Pd} 
ภาระผกูพนัอื�น - - - 1,200 - 30 - 1,230 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 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 1,180 - - - - - - 1,180 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,308 35,749 - 1 - - - 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,233 4,853 1,784 - 1,925 - 14,795 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  31,O}P nd,d�N On,n{P 134,|�n {,}|r - {,}Od 263,356 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,819 - - - - - 1,819 
ลูกหนี�สาํนกัหักบญัชี - 292 - - - - - 292 

 35,dOr }�,PnO O|,NP� 136,{N| {,}|r 1,925 {,}Od 319,50d 

หนี%สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก O{,d{� 115,nnO 33,684 506 - - - 205,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ||d 6,rPP N,|}} N� - - - 10,692 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 400 - - - - - - 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - 5 - 36 - - - 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 37,110 21,616 - 6,643 - - 65,406 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ         
 สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,250 - - - - - 1,250 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - 853 - - - - - 853 

 57,n|P 161,�{� 58,P}} 56{ 6,643 - - 284,231 

ภาระผูกพนัและหนี%สินที'อาจเกดิขึ%น         
การรับอาวลัตัbวเงินและการคํ�าประกนั           
   การกูย้ืม - 10 31 13 - 581 - 634 
ภาระผกูพนัอื�น - 3,296 - 1,200 - 34 - 4,530 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 417 - - - - - - 417 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 773 - 773 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  2,699 - - - - - - 2,699 
 3,116 - - - - 773 - 3,889 

หนี%สินทางการเงนิ         
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม - 4,000 2,900 - - - - 6,900 
 - 4,000 2,900 - - - - 6,900 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม NOO} 
 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 529 - - - - - - 529 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 844 - 844 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  3,154 - - - - - - 3,154 
 3,683 - - - - |�� - �,ON} 

หนี%สินทางการเงนิ         
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม - 4,276 3,393 - - - - 7,669 
 - 4,276 3,393 - - - - 7,669 

3.3|.4 ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ฐานะการเงินต่างประเทศของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มี
ดงันี�   

เงินให้สินเชื�อสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐเทียบเท่า 3,296 ลา้นบาท ซึ� ง
บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงเต็มจาํนวนมูลค่าเงินให้
สินเชื�อตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.38.5 

3.3|.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยมีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงและเพื�อคา้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื�อคา้ดงันี�  

ก)  สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest 
rate swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน
ที�มีอตัราดอกเบี�ย ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2562 1,200 (42) 

A 10-106



 

94 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2562 1,200 (36) 

ข) สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange 
contract) 

  บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
(Cross currency swap agreement/Foreign exchange contract) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความ
เสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

- - - 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2558 3,296 (5) 
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3.3|.6 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ตารางต่อไปนี� เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด 1,101 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 31,163 31,163 
เงินลงทุนสุทธิ  8,332 9,474 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 232,946* 234,491 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,130 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 248 248 
หนี%สินทางการเงนิ   
เงินรับฝาก 158,344 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,030 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 356 356 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 42 42 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 74,519 74,929 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,275 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 97 97 

* มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน :;5 ล้านบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด 70 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 417 417 
เงินลงทุนสุทธิ  773 773 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 2,699 2,699 
หนี%สินทางการเงนิ   
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 6,900 6,900 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด 1,18d 1,18d 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 38,058 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ  14,795 14,795 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 256,597* 260,{�n 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,819 1,819 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 292 292 
หนี%สินทางการเงนิ   
เงินรับฝาก 205,589 205,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,692 10,692 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 400 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 41 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 65,406 65,934 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,250 1,250 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 853 853 

* มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน 191 ล้านบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด }d }d 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ONr ONr 
เงินลงทุนสุทธิ  |�� |�� 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ n,PO� n,PO� 
หนี%สินทางการเงนิ   
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 7,669 7,669 
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ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินนั�น คือ มูลค่า
ตามบญัชีสุทธิของเครื�องมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งหมด   

3.IT ลาํดับชั%นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั P ระดบั N ระดบั n รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

ตราสารทุน 335 335 - - 335 
ตราสารหนี�  6,749 - 6,749 - 6,749 
หน่วยลงทุน 802 773 29 - 802 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 32 - - nN nN 
อาคารชุดสาํนกังาน 2,032 - - 2,032 2,032 
หนี%สินที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 42 - 42 - 42 
      

สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,101 1,101 - - 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  31,163 1,901 29,262 - 31,163 
เงินลงทุนทั�วไป 446 - - 1,588 1,588 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 232,946* - 37,084 197,407 234,491 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 1,130 - 1,130 - 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 248 - 248 - 248 
หนี%สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 158,344 51,394 106,950 - 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  10,030 613 9,417 - 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 356 356 - - 356 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 74,519 - 74,929 - 74,929 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 1,273 - 1,275 - 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 97 - 97 - 97 

* มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน :;5 ล้านบาท
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั P ระดบั N ระดบั n รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หน่วยลงทุน 773 773 - - 773 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 778 - - }}| }}| 
อาคารชุดสาํนกังาน 555 - - 555 555 
      
สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 70 70 - - 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  417 9 408 - 417 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 2,699 - - 2,699 2,699 
หนี%สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 6,900 - - 6,900 6,900 

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 
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4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

จาํนวน                     
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                
ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  

  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2556 ที�ประชุมสามญั              

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ของบริษทัฯเมื�อวนัที�        
22 เมษายน 2557 

2.00 2.00 1,601 พฤษภาคม 2557 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2557    1,601  

      
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2557 ที�ประชุมสามญั                          

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
ของบริษทัฯเมื�อวนัที�      
NN เมษายน 2558 

2.00 2.00    1,601 พฤษภาคม 2558 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2558    1,601  

5. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 

 การลงทุนเพิ'มเติมของบริษัทร่วมค้า  

 ในเดือนมกราคม 2558 บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัร่วมคา้ของบริษทัฯไดล้งนามร่วมทุน
กบับริษทั เซ็นจูรี�  โตเกียว ลีสซิ�ง คอร์ปอเรชั�นและกลุ่มฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี เพื�อลงทุนในบริษทั 
เอชทีซี ลีสซิ�ง จาํกดั (ชื�อเดิมคือ บริษทั ฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี ลีสซิ�ง (ไทยแลนด์) จาํกดั) ซึ� งมีทุน
จดทะเบียน 100 ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

6. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯเมื�อวนัที� r กุมภาพนัธ์ 2559 
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