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ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก จากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต มาตรการล็อกดาวน์ในภาคธุรกิจการ จ ากัดการเดินทาง และการกักตัวผู้ที่มีความเส่ียง  
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะงักงันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส าหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่ชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจก็ได้ส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลง ขณะที่ระดับหนี้ครัวเรือน            
เพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อประคับประคองตนและกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท 
ทั้งมาตรการเงินชดเชยการว่างงาน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME และจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึงสามครั้งในระหว่างปี จนมาอยู่ที่ ร้อยละ 0.5 และออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 
รายย่อยและลูกหนี้ภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ธนาคารลดภาระหนี้และช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบใน  
หลายรูปแบบ เช่น การยืดระยะเวลาช าระหนี้ การพักหนี้ และการลดดอกเบี้ย คิดเป็นมูลหนี้ทั้งหมดที่ได้รับความช่ วยเหลือ 
ตามมาตรการของ ธปท. สูงสุดถึง 7.2 ล้านล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 

ระบบธนาคารในปี 2563 ยังคงเข้มแข็งและมีเสถียรภาพจากระดับเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่
รัดกุมเป็นระบบ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากรายได้ของธุรกิจหลักที่ลดลงและการเพิ่มส ารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อรองรับ
ความเส่ียงด้านเครดิตในช่วงวิกฤต อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ ส้ินปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.98 ในปีก่อนหน้า มาอยู่ที่
ร้อยละ 3.12 ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนผลกระทบท้ังหมดจากวิกฤตครั้งนี้เนื่องจากยังมีลูกหน้ีอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจ านวนมาก 
อย่างไรก็ดีธนาคารส่วนใหญ่ได้เพิ่มการกันส ารองเพื่อรองรับความเส่ียงล่วงหน้า และจ ากัดการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ไม่เกินร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิและไม่เกินอัตราการจ่ายปันผลของปีก่อนหน้า ตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
ให้พรอ้มรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต 

ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ก็ได้รับผลกระทบจากการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สูญที่สูงขึ้นและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจาก  
การชะลอตัวทางธุรกิจเช่นกัน โดยก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 27.2 และสินเชื่อรวมลดลงร้อยละ 6.3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น 
ผลจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ธนาคารทิสโก้ได้พิจารณาออกมาตรการหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลูกหนี้แต่ละประเภททั้งลูกหนี้บรรษัท ลูกหน้ี SME และลูกหนี้รายย่อย เพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีทุกกลุ่มให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้  
โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปแล้วทั้งส้ินถึงร้อยละ 24 ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ การเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้ส่งผลให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของ
ธนาคารทิสโก้สามารถกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ ท าให้ยอดหนี้ท่ียังอยู่ในมาตรการ ณ ส้ินป ี2563 เหลือเพียงร้อยละ 4 ของสินเชื่อรวม  

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยความยากล าบากและความไม่แน่นอน แต่ธนาคารทิสโก้ก็ยังคงรักษา
คุณภาพของสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพคงที่ที่ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารทิสโก้คาดว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยังคงสร้างแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารทิสโก้
จึงใช้นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 9) โดยตั้งส ารองค่าเผ่ือ 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้อัตราส่วนเงินส ารองต่อสินเชื่อ  
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาที่ระดับร้อยละ 221.1 ณ ส้ินปี 2563 ในขณะที่ระดับเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งหมดต่อสินทรัพย์เส่ียงและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ที่สูงถึงร้อยละ 22.8 และ 18.1 ตามล าดับ ส าหรับธุรกิจ 
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ธนบดีธนกิจและธุรกิจตลาดทุนในปี 2563 มีการเติบโตเป็นอย่างดี ธุรกิจธนบดีธนกิจประสบความส าเร็จอย่างสูงในการสร้าง
ผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มแก่พอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ จากการน าเสนอกองทุนรวมซึ่งมีการลงทุนตามแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของโลกหรือเมกะเทรนด์ ในจังหวะที่เหมาะสม  

จากการที่ทิสโก้ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัวภายใต้ความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอดท าให้  
ทิสโก้ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงิน จาก Money & Banking Awards 2020 และได้รับคัดเลือกเป็น 
“หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการประกาศเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้รับรางวัลชมเชย “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2563” จากสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทยจากการน า “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” มาพัฒนากระบวนการคิดให้แก่พนักงาน ส่ิงเหล่านี้
สะท้อนค่านิยมของทิสโก้ที่ให้ความส าคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย 

ทิสโก้ด าเนินธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน  
จึงท าให้การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อาทิ โครงการให้ความรู้ทางการเงินที่เปล่ียน  
การน าเสนอความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทน  
นอกจากนี ้ทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการอื่นที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขอยา่งต่อเนื่อง โดยในปีน้ี โครงการอาคารเรียน               
“ทิสโก้ ร่วมใจ 8” ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชนใน จ.สมุทรสงคราม 

ในปี 2564 นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นที่คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีจากความส าเร็จ 
ในการพัฒนาวัคซีน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าการใช้ชีวิตของประชาชนและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกติ
ก่อนการเกิดโรคระบาด ทิสโก้ยังคงด าเนินนโยบายธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและ 
ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น และปรับโมเดลธุรกิจให้พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีของโลกที่ถูกเร่งเร็วขึ้น  
จากสถานการณ์ของโรคระบาด เพื่อให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ สินเชื่อและด าเนินธุรกิจ 
อย่างรับผิดชอบ ด้วยความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนช่วยผลักดันโลกไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนทิสโก้เป็นอย่างดี  
มาโดยตลอด และขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่คณะผู้บริหารและพนักงานทิสโก้ ส าหรับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในช่วงเวลา  
แห่งความยากล าบากนี้ เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทิสโก้จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่ยาวนานนี้ และฝ่าฟันความท้าทาย
ต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

 

        คณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 1  

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้บริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม  ในปี พ.ศ. 2551 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้”) ได้ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2551 กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน  
ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทโฮลดิ้ง และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้  

ปัจจุบันบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ 
ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด มีธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ 
ทัง้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อรวมถึงธุรกิจตลาดทุน 

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

เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุ่ม กลุ่มทิสโก้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
คุณค่า (Value) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์ คือ ภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการบรรลุพันธกิจ คือ 
ภารกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรยึดถือในการด าเนินธุรกิจ ส่วนคุณค่าหลัก คือ หลักการร่วมกันที่ ผู้บริหารและพนักงาน 
ใช้ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สร้างโอกาสให้ชีวิต” 

พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่า
ให้กับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้น าและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า  
ในทุกพื้นที่ โดยให้ความส าคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้ค าแนะน าที่สรรค์สร้างโอกาสทางการเงิน
ของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นน าคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม” 

ค่านิยมขององค์กร กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝัง
แก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการท างานอย่างมืออา ชีพ ค่านิยม 
ที่กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญ ได้แก่ 

1) ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า 

2) เชี่ยวชาญอย่างผู้น า บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถ  
และทักษะที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้น าในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับ                 
ความพึงพอใจสูงสุด 

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุ จริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด                    
ของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า 
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4) ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความช านาญเท่านั้น             
แต่ยังผสมผสานในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ด้วย เพราะเราเชื่อว่าค าแนะน าต่างๆ  
ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้งความถูกต้อง หลากหลาย และสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเปิดมุมมองและ
สร้างทางเลือกในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงิน 

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการ ด้วยความรู้
ความช านาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานท่ีน่าเชื่อถือและเป็นท่ีไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจ
และความส าเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

6) การให้ค าแนะน า บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน า วางแผน 
จัดการ ด้านการเงิน ให้กับผู้อื่นอย่างดีที่ สุด ด้วยบุคลิกที่ เป็นกันเองและเปิดกว้าง                      
ท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (Strategic Plan) 

ในการจัดท าแผนธุรกิจส าหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุ่มทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและแนวโน้มทางธุรกิจ ได้แก่  
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัจจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ความเส่ียง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นส าคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue)  
โดยผู้บริหารจะน าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี 
และจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) และกลยุทธ์ของสายธุรกิจหลัก (Core Business Strategy) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรในการน ากลยุทธ์มาใช้ปฏิบัติ  

นอกจากการวางแผนแบบองค์รวมที่ครบถ้วนแล้ว กลุ่มทิสโก้ได้ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงทั้งใน         
ด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยก าหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) 
ของแต่ละสายธุรกิจ ที่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ซึ่งก าหนดผลตอบแทนของพนักงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลงานอย่างสม่ าเสมอ (Performance Dashboard) นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันสมัย อาทิ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้องค์กรสามารถ 
เข้าใจความต้องการและน าเสนอบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง รวมถึงแนวคิดการท างานในรูปแบบของ Agile เพื่อปรับปรุง
แนวทางท างานพร้อมที่จะส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์องค์กร 

เพื่อให้การด าเนินงานของธนาคารบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่วางไว้นั้น ธนาคารทิสโก้มี 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ปี 2563 สอดคล้องไปกับแผนของกลุ่มทิสโก้โดยมีประเด็นท่ีมุ่งเน้น ดังต่อไปน้ี 

 ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อจ าน าทะเบียน 
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   

 มุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และวางแผนทางการเงิน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
และสุขภาพจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) และพัฒนาคุณภาพของผู้จัดการธนบดี เพื่อให้บริการวางแผน
การเงิน การลงทุน และการจัดการสินทรัพย์แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นนายหน้าขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของ
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บลจ. ชั้นน า12 แห่ง และมีผู้จัดการธนบดีที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน และนักวางแผนการเงิน 
(AFPT/CFP) จ านวนถึง 83 คน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มทิสโก้เป็นผู้น าในการออกและคัดสรรกองทุนประเภท 
Theme Fund ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่มีความเส่ียงสูงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งสามารถตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาว และเป็นบริบทโลกในอนาคต (Mega Trend) 
โดยในปีท่ีผ่าน กองทุนประเภท Theme Fund ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ประกัน กลุ่มทิสโก้ได้น าเสนอบริการที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ (Health Protection Advisory) โดยคัดสรร
ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยชั้นน าที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ ให้ค าแนะน าและเปรียบเทียบความ
คุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงใหบ้ริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร  

 แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตลข์องลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน  

 เพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable 
Banking and Responsible Lending) ตลอดจนยึดมั่นในธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

 ในปี 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ 
เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เสร็จสมบูรณ์  
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2561  

นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ได้
อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ท้ังนี้ ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบในการลดภาระการช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3     โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภท
ธุรกิจหลักได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินของลูกค้าอย่างครบวงจร ท้ังนี้ โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มทิสโก้          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้  
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นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรและขาดทุนรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.3 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์               
โดยให้บริการทางการเงินผ่านส านักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)  

โครงสร้างรายได้  

ส าหรับปี 2563 รายได้รวมของธนาคารประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 84.7 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ร้อยละ 12.8 ทั้งนี้ รายได้ดอกเบ้ียซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ใหญ่ที่สุดของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 110.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคาร         
มีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย       

เงินให้สินเชื่อ  7,908  56.4 8,047 53.8 8,082  50.8  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  245  1.7 572 3.8 696 4.4 
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  7,193  51.3 7,945 53.2 7,812 49.1 
เงินลงทุน  101  0.7 160 1.1 147 0.9 
รายได้ดอกเบี้ย  15,446  110.1 16,725 111.9 16,737 105.1 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  (3,567)  (25.4) (4,964) (33.2) (4,943) (31.0) 
รวมรายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ  11,879  84.7 11,761 78.7 11,794 74.1 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  1,862  13.3 2,822 18.9 3,219 20.2 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (68)  (0.5) (81) (0.5) (93) (0.6) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ  1,794  12.8 2,741 18.3 3,126 19.6 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  354  2.5 444 3.0 1,003 6.3 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  14,027  100.0 14,946 100.0 15,923 100.0 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วยบริการ         
3 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้1) สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2) สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3) สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร  

1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)  

 สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้า SME โดยให้บริการสินเชื่อรายย่อย บริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการประกันชีวิตและประกันภัย บริการประเภทต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans) 

บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกคา้รายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ดังนี้ 
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 สินเชือ่เช่าซือ้ 

สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นการให้บริการกู้ยืมเพื่อเช่าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องวางเงินดาวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทก าหนด และผ่อนช าระค่างวดเป็นจ านวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ  
โดยในระหว่างการผ่อนช าระธนาคาร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อนช าระเงินกู้
ครบถ้วน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1-8 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ท าสัญญา ธนาคารให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อส าหรับรถยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์เอนกประสงค์ 
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น
นอกจากนี้ยังให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ 
ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น  

ปี 2563 ธนาคารทิสโก้ให้สินเชื่อเช่าซื้อส าหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 28.5 มาสด้าร้อยละ 27.7 และยี่ห้ออื่นร้อยละ 43.8 
ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมด และมีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้ว ประมาณ 
ร้อยละ 90 ต่อ 10 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อต่อไป เนื่องจาก ความต้องการสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยู่สูง  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และน าเสนอบริการท่ีหลากหลาย ตลอดจนควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล 
มากกว่าแข่งขันด้านราคา  

 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค  

ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนหลังปรับค่าความเส่ียง 
(Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สินเชื่อเพื่อ 
การเคหะ สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่ออเนกประสงค์  

 สินเชื่อเพื่อการเคหะ  

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และรีไฟแนนซ์ โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระตั้งแต่  
3–30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
ในช่วง 1–3 ปีแรกของการกู้ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน สามารถ 
ผ่อนช าระได้นานสูงสุด 15 ปี ส าหรับปี 2563 ธนาคารมุ่งเน้นท าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเป็นหลัก 

 สินเชื่ออเนกประสงค์  

เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไปที่มีเล่มทะเบียน ครอบคลุมรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ปลอดภาระ 
ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน โดยลูกค้าสามารถ
เลือกผ่อนช าระได้นานถึง 72 เดือน และสามารถปิดบัญชีได้ก่อนก าหนดโดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ในปี 2562 ธนาคารได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความหลากหลายของประเภทยานยนต์ที่เป็นหลักประกัน และ 
เพิ่มบริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้า SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยังตอบโจทย์เรื่อง 
ความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการวงเงินฉุกเฉินอีกด้วย ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
มีผลกระทบต่อทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจการจัดงานกิจกรรม และธุรกิจร้านค้า และเป็นอุปสรรคใน
การติดต่อธุรกรรมต่างๆ กลุ่มทิสโก้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ และ
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ปรับปรุงการบริการหลังการขาย อาทิ การติดต่อขอข้อมูลสินเชื่อ การตรวจสอบค่างวด รวมถึงการสร้างรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ
บาร์โค้ด (BarCode) ส าหรับช าระเงิน รับใบเสร็จรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Car นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบการขอสินเชื่อ 
ผ่านช่องทางดิจิทัลอีกด้วย  

1.2  บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมเป็นหลัก         
อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก 
รถบัสโดยสาร เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)        
ค้ าประกันที่เป็นวงเงินช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น ส าหรับในปี 2563 ธนาคารทิสโก้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการค้ าประกันสินเชื่อ SME ทวีค่า (Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 9) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  นอกจากนี้ 
ยังได้เข้าร่วมในโครงการ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) เพื่อให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่เข้าเกณฑ์ของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อป ี

1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ให้บริการนายหน้าประกันภัยประเภทต่างๆ แก่ลูกค้าทั้งในส่วนประกันชีวิต และ 
ประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับ 
ความเส่ียงและความต้องการของลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้บริษัทประกันที่มีความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์ประกันจากหลากหลายบริษทั (Open Architecture) ท าให้กลุ่มทิสโก้
สามารถคัดสรร และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันที่เหมาะสมและคุ้มค่าส าหรับลูกค้า ทั้งในหมวดประกันวินาศภัย ประกันชีวิต 
รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง  

ในปี  2563 กลุ่มทิสโก้ยั งมุ่ ง เน้นด า เนินธุ รกิจด้วยกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ประกันจากหลากหลายบริษัท  
(Open Architecture) อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความต้องการ อายุ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และขยาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับลูกค้าใน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าบุคคลท่ัวไป และกลุ่มลูกค้าธนบดี ส าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป 
กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านสาขาสมหวังภายใต้แบรนด์ “สมหวังกันภัย” ครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในส่วนของกลุ่มลูกค้าธนบดี (Wealth) กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นขยาย 
การใหบ้ริการที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อดูแลความมั่นคงทางการเงินให้ลูกค้าสู่ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ “TISCO Health Protection 
Advisory” ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดสรรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นน าที่เชี่ยวชาญในด้านประกันสุขภาพ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับค าแนะน าและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายใน 
การดูแลให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างมาก ในปีที่  
ผ่านมา กลุ่มทิสโก้จึงได้ขยายการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ www.tiscoinsure.com 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากทิสโกไ้ด้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ยังได้เพิ่มช่องทางการบริการหลังการขาย
ผ่าน Line official ”TISCOInsure” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าในโครงการความร่วมมือกับ
พันธมิตรกลุ่มรถฟอร์ด ภายใต้ชื่อ “Ford Ensure” และกลุ่มรถมาสด้า ภายใต้ชื่อ “Mazda MPI” ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้ยังด าเนิน
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โครงการ Fighting Cancer อย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ CSR ที่น าเงินรายได้บางส่วนจากการขายประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง 
บริจาคเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านมูลนิธิรามาธิบดี 

2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking) 

สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัทให้บริการจัดหาเงินทุนแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี ้ 

2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

เป็นการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในรูปแบบของสินเชื่อและบริการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้ าประกัน อาวัล การให้ค าปรึกษา ด้านการกู้
เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ โดยแบ่งประเภทของบริการตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้  

 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 

เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดส าหรับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล 
เช่น การให้สินเชื่อเพื่อการส่ังซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้าเพื่อขาย การขายช าระคืนเจ้าหนี้การค้าระยะส้ัน สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อ
ระยะส้ันที่สามารถเบิกใช้และช าระคืนได้ภายในวงเงินที่ก าหนดตลอดระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่มีการก าหนดอายุวงเงินไว้ไม่เกิน 1 ปี 
โดยทบทวนเป็นประจ าทุกปี   

 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว 

เป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะ
โครงการเป็นฐานรายได้ของลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ  
ที่ก าหนดการช าระคืนเงินไว้ชัดเจน สอดคล้องกับก าหนดเวลา และความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือ 
ของกิจการลูกค้า ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการ
หรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
หรืองานประมูลขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม  

 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะการกู้ยืม
แบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นสินเชื่อในระยะส้ันถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อ
การลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและก าหนดการช าระคืนตามความสามารถ
ในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)  

 บริการออกหนังสือค้ าประกันและอาวัลตั๋วเงิน 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนังสือค้ าประกันและอาวัลตั๋วเงิน ส าหรับลูกค้าในการด าเนินงานที่ต้องวางหนังสือค้ าประกันกับ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง เช่น การยื่นประมูลงาน การค้ าประกันผลงานก่อสร้าง หรือการออกหนังสือค้ าประกันการส่ังซื้อให้กับผู้ผลิต         
เช่น การซื้อวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก โดยสามารถปรับ เงื่อนไขของหนังสือค้ าประกันให้เข้ากับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์ 
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 บริการให้ค าปรึกษา และบริการอื่น ด้านเงินกู้  

ธนาคารทิสโก้ให้ค าปรึกษาและบริการอื่นด้านเงินกู้ที่ครบวงจร ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน และ 
การปรับโครงสร้างหนี้ (Loan Restructuring) การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) 
และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)  

3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและบริการธนาคาร (Wealth & Banking Services)  

กลุ่มทิสโก้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน 
การลงทุนชั้นน า “Top Advisory House”  ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการออมและการลงทุนทั้งบริการธนาคาร 
หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนที่หลากหลายไว้ในที่เดียว ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยมีบุคลากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดในด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกัน นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน จาก
หลากหลายบริษัท (Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 
ชั้นน าในเมืองไทยซึ่งรวมถึง บลจ. ทิสโก้ และผลิตภัณฑ์ประกันจากบริษัทประกันขนาดใหญ่ 8 แห่ง พร้อมทั้งให้บริการ 
คัดสรรและให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าของกลุ่มทิสโก้ แบบ One Stop Service ทีส่าขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ  

ทิสโก้ เวลธ์มุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าบุคคล เพิ่มขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ การยกระดับศักยภาพ  
การให้บริการของบุคคลากร รวมถึงพัฒนาบริการทางดิจิทัล ส าหรับปี 2562 ทิสโก้ เวลธ์ยังมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็น 
ที่ปรึกษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) 
ได้จัดท ารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy เจาะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะน ากลยุทธ์การจัด
พอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ทิสโก้ เวลธ์ยังได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง        
โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนาบุคลากรไปสู่การเป็น Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและ
บริการธนาคารให้บริการ 6 ประเภทดังนี้ 

ทิสโก้ เวลธย์ังคงมุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าบุคคล และขยายสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ยกระดับศักยภาพการให้บริการ
ของบุคลากร และพัฒนาบริการทางดิจิทัล ส าหรับปี 2563 ทิสโก้ เวลธ์ยังมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ 
ตอบโจทย์ความมั่งคั่งแบบองค์รวม (Holistic Financial Advisory) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและ
กลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จัดท ารายงานบทวิเคราะห์  TISCO Investment Portfolio Strategy เจาะลึกถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจและแนะน ากลยุทธ์การจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ทิสโก้ เวลธ์ได้น าเสนอกองทุนรวม
ต่างประเทศโดยแนะน าการลงทุนระยะยาวแบบ Mega Trend เช่น นวัตกรรมทางการแพทย์ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) เช่น การศึกษาออนไลน์ และธุรกิจ E-Commerce เพื่อให้การบริหารความมั่งคั่งที่เหมาะสมที่สุดส าหรับลูกค้า ท้ังนี้ 
กลุ่มทิสโก้ ยังได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับบุคลากรไปสู่การเป็น Certified 
Financial Planner (CFP) ส าหรับบริการของสายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุนแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

มุ่งเน้นการให้ค าปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก โดยให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลที่มี
เงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยทีมงานท่ีปรึกษาการลงทุนที่มีความสามารถด้านการลงทุนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เพื่อเป็น
การสนับสนุนลูกค้ากลุ่มนักลงทุน ธนาคารจึงได้จัดสัมมนาความรู้เรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
ของทิสโก้ (TISCO Investment Guru) 
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3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

เป็นบริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ และการบริการด้านการเงินอื่น ในปีที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้ได้ขยายตลาดผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  TISCO My Savings ส าหรับลูกค้ารายย่อย ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.00 จ่ายดอกเบี้ย 
ทุกเดือน และมีความคล่องตัวสูง สามารถฝาก ถอน โอนเงินได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และสามารถท ารายการผ่านแอปพลิเคชัน 
TISCO Mobile Banking ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็น 
อย่างดีมีอัตราการเติบโตของจ านวนบัญชีและยอดเงินฝากสูงสุดในกลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ 

3.3 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 

บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการให้ค าปรึกษาและผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่าน
รูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับ
กองทุนจาก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริการคัดสรร แนะน า และซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500 
กองทุนจากหลากหลายบลจ. นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ให้บริการทั้งบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งคัดเลือกกองทุนที่
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยเสนอบริการจัดท าแผนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ าเสมอให้กับลูกค้าโดยระหว่างปีมีเงิน
ลงทุนไหลเข้ากว่า 10,072 ล้านบาท  

3.4 บริหารเงิน (Treasury) 

หน่วยงานการบริหารเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคาร ท าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารซึ่งครอบคลุม  
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
สูงสุดภายใต้กลยุทธ์และนโยบายการควบคุมความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง  
การจัดสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับตราสารหน้ีธนาคารมีการลงทุนในตราสารหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร 
จะเน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทุนเพื่อเงินปันผลและก าไร  
จากส่วนต่างของราคา 

3.5 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริการจัดการการเงิน ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายส าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการของธุรกิจ 
ประกอบด้วย การบริการ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) 
กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
(TISCO E-Cash Management) เพื่ออ านวยความสะดวกลูกค้าส าหรับท าธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่างๆ 

3.6 บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจการให้บริการคัสโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์          
การติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลูกค้า อันได้แก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และ        
นิติบุคคล ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

 ลักษณะตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีจ านวนทั้งส้ิน 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยจ านวน 19 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสาขาธนาคารต่างประเทศจ านวน 11 แห่ง ณ ส้ินปี 2563
ธนาคารทิสโก้มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 11 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
โดยมีส่วนแบ่งตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.3 เงินฝากร้อยละ 1.4 และเงินให้สินเชื่อสุทธิร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 19 ธนาคาร มีจ านวน  
12,781,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2562 ร้อยละ 6.1 เป็นผลจากมาตรการพักช าระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ 
ธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2563 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัวลดลงจากส้ินปีก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจาก
ร้อยละ 6.01 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.31 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.84 
มาอยู่ที่ร้อยละ 5.85 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.87 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.98 ส าหรับเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของธนาคารทิสโก้ ณ ส้ินปี 2563 มีจ านวน 213,802 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2562  
ร้อยละ 6.7  

ขณะที่ยอดคงค้างของเงินรับฝากในระบบมีจ านวน 14,632,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562  
ทั้งนี้  ณ ส้ินปี 2563 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนเฉล่ียของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ลดลงจากร้อยละ 0.86  
มาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 3 ครั้ง มาอยู่ในระดับต่ าสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.50 จากร้อยละ 1.25 ณ ส้ินปี 2562 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังปรับลดอัตราการน าส่งเงินสมทบ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝากเป็นระยะเวลา 2 ปี 
เพื่อส่งผ่านภาระดอกเบี้ยที่ลดลงให้แก่ลูกหนี้ของธนาคาร ส าหรับเงินฝากของธนาคารทิสโก้ ณ ส้ินปี 2563 มีจ านวน 204,859  
ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 ร้อยละ 6.2  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสนิทรัพย์ เงนิฝาก และเงินให้สนิเชื่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
         (หน่วย : ล้านบาท) 

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบง่
ตลาด 
(ร้อยละ) 

เงินฝาก 
ส่วนแบง่
ตลาด 
(ร้อยละ) 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหน้ีสุทธิ 

ส่วนแบ่ง
ตลาด  

(ร้อยละ) 

1. ธ.กรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)  3,384,961  16.9  2,485,597  17.0  1,896,205  14.8 

2. ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  3,280,442  16.4  2,429,780  16.6  2,125,942  16.6 

3. ธ.กรงุไทย จ ากัด (มหาชน)  3,226,987  16.1  2,466,780  16.9  2,124,250  16.6 

4. ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  3,061,407  15.3  2,340,470  16.0  2,066,638  16.2 

5. ธ.กรงุศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  2,460,731  12.3  1,819,223  12.4  1,609,830  12.6 

6. ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  1,205,404  6.0  815,678  5.6  693,775  5.4 

7. ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  811,183  4.1  557,957  3.8  649,686  5.1 

8. ธ.ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  632,342  3.2  491,560  3.4  421,662  3.3 

9. ธ.ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน)  404,421  2.0  194,150  1.3  217,576  1.7 
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ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบง่
ตลาด 
(ร้อยละ) 

เงินฝาก 
ส่วนแบง่
ตลาด 
(ร้อยละ) 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหน้ีสุทธิ 

ส่วนแบ่ง
ตลาด  

(ร้อยละ) 

10. ธ.เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  354,468  1.8  252,067  1.7  262,643  2.1 

11. ธ.ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  264,921  1.3  204,859  1.4  213,802  1.7 

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  240,085  1.2  182,735  1.2  155,838  1.2 

13. ธ.ไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน)  225,413  1.1  147,053  1.0  111,933  0.9 

14. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  167,167  0.8  84,329  0.6  28,800  0.2 

15. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน)  80,721  0.4  64,626  0.4  66,823  0.5 

16. ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  78,454  0.4  21,719  0.1  51,280  0.4 

17. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  68,562  0.3  47,094  0.3  45,455  0.4 

18. ธนาคาร เอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  49,406  0.2  10,052  0.1  18,960  0.1 

19. ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  25,120  0.1  16,417  0.1  20,766  0.2 
ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  20,022,198  100.0  14,632,146  100.0  12,781,864  100.0 

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 สภาพการแข่งขัน 

การด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ไปด้วยความท้าทาย จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว ภาคธุรกิจบางส่วนไม่สามารถด าเนินการได้ปกติ ต้องชะลอหรือหยุดการด าเนินกิจการเป็น 
การชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของทั้งภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการประคองรายได้จากธุรกิจหลัก ควบคู่กับควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ได้ด าเนิน
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระในการช าระหนี้แก่ลูกหนี้
ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และผลกระทบจาก  
การระบาดของไวรัสโควิด-19  

ส าหรับผลการด าเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศในปี 2563 มีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 46.0      
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการตั้งส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับคุณภาพสินเชื่อที่
อาจด้อยลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามการปรับลดของอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM)  
ที่ร้อยละ 2.51 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่พยายามควบคุมต้นทุนเงินทุนเพื่อรักษาระดับ NIM  ให้ทรงตัว หรือให้ชะลอลง 
ในกรอบจ ากัด ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการหดตัวลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพยายาม 
หารายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนเพื่อทดแทนรายได้จากธุรกรรมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมบัตร ATM บางส่วนที่
หายไป ส าหรับสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 5.1 จากส้ินปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ในด้านคุณภาพสินเชื่อ สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม  
อยู่ที่ร้อยละ 3.12 โดยได้รับแรงกดดันจากคุณภาพสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อยที่ด้อยลง ทั้งนี้  
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการขยายสินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้หรือธุรกิจที่มีความเปราะบาง
และฐานะการเงินอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ยังสามารถรักษาระดับเงินกองทุนและเงินส ารอง 
ที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนด้านคุณภาพสินทรัพย์  

 



ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

15 

 นอกจากนี้ จากปริมาณการท าธุรกรรมธนาคารผ่านทางช่องทางดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในช่วงการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ด าเนิน
นโยบายลดจ านวนสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ทางการเงินมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ตลอดจนด าเนินการเปล่ียนผ่านธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับการแข่งขัน
ที่มากขึ้น ท้ังจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้เล่นใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 

2.3 การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ 
 

แหล่งที่มาของเงินทนุ 

 
นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน เงินกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงนิทนุ 
     (หน่วย: ล้านบาท) 

แหล่งเงินทุน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงินฝากรวม/1 204,896.32 218,470.07 195,252.65 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,517.29 3,831.93 3,872.71 
หุ้นกู้ 11,160.00 18,680.00 49,680.00 
หน้ีสินอื่น 10,691.92 12,980.47  11,570.06 
   รวมแหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน 232,265.53  253,962.46  260,375.42 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,655.51 31,303.01 30,322.82 

   รวมแหล่งเงินทุน 264,921.03 285,265.46 290,698.24 
/1 เงินฝาก รวมถงึ เงนิกู้ยืมระยะสั้นทีเ่ปน็ฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
 

การให้สนิเชือ่ 

 นโยบายการใหส้ินเชื่อ 

สินเชือ่ธุรกิจ 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้นการขยายตวัของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศักยภาพของธุรกิจโอกาส ความสามารถในการช าระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ  
ความเส่ียงของสินเชื่อแต่ละราย ธนาคารจะเน้นการขยายตวัของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความช านาญ มีความเส่ียงในระดับที่ยอมรบั
ได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่ธนาคารต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะท าการวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อย่างทั่วถึง  

นโยบายหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ใน
การรักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้อยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเส่ียงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารอาจพิจารณาให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นรายๆ ไปในการประเมินมูลค่าหลักประกัน 
ธนาคารได้ก าหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมินราคาทรัพย์สิน
ของธนาคารก่อนการเบิกใช้วงเงินกู้ รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่ าเสมอ โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมินราคา
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หลักประกันท าหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ 
ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้วางไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในการให้สินเชื่อลูกค้าแต่ละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า ที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อให้
ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระท าหน้าที่
สอบทานและดูแลกระบวนการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

การก าหนดระยะเวลาช าระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับนโยบายการก าหนด
ราคา ธนาคารไม่มีนโยบายการแขง่ขันดา้นราคา โดยจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเส่ียงของ
ผู้กู้ ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทุนเงินทุนของธนาคาร  

สินเชื่อรายย่อย 

ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก  
โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเส่ียง ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้
สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อยอืน่อย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชือ่ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลภายใน
ของธนาคาร ระบบดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ
ให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  

ธนาคารมีการพิจารณาการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถขยายสินเชื่อได้มาก  
ตามเป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารยังคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเส่ียง และธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา แต่ใช้การเพิ่มคุณภาพ การให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ส าหรับนโยบายด้านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อต้องมีตลาดรองที่เพียงพอ  
และมีการท าประกันภัยอย่างเหมาะสม  

ส าหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งนี้ใน
รายละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มี
หลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเส่ียงของการผิดนัดช าระหนี้ท่ีสูงขึ้น  

 การอนุมัติวงเงินและอ านาจการอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอ านาจการอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) 
เป็นผู้ดูแล ภายใต้นโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการก าหนดวงเงินและมอบอ านาจการอนุมัติวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุกรายการ
จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจที่มี 
ขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

ส าหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอ านาจ 
การอนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ น าไปปฏิบัติภายใต้นโยบายอนุมัติสินเชื่อโดยรวม  
ที่ก าหนด สินเชื่อรายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ ของการกู้เงิน 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป   
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ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารได้น าระบบการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้า ลักษณะของสินเชื่อ และเงื่อนไขของ
สินเชื่อที่ต้องการ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก
สายงานต่างๆ เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเชื่อภายใต้
หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และ
หัวหน้าสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ดูแลการบริหารความเส่ียงของสินเชื่อแต่ละรายการ นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ท าหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการลูกหนี้ที่มีปัญหา และ
พิจารณาตั้งส ารอง ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม  

ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อท าหน้าที่พิจารณาและ  
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานความถูกต้องและโปร่งใสของการให้สินเชื่อ 

ธนาคารทิสโก้ได้น าระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมินความเส่ียงทั้งส าหรับ
สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการด ารงเงินกองทุน ภายใต้วิธีการใช้การจัดอันดับ        
ความน่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach: IRB) ทั้งนี้ ผลที่จะได้รับในระยะยาว คือ การประเมินความเส่ีย 
งด้านเครดิตที่แม่นย าและการใช้เงินกองทุนของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส าหรับการควบคุมความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารก าหนดให้มีวงเงินความเส่ียงส าหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ 
(Concentration Limits) ที่ก าหนดให้สามารถให้สินเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รายได้ไม่เกินระดับที่ก าหนดส าหรับสินเชื่อแต่ละ
ประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาร่วมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ธนาคารยังปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดในการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผู้อื่นหรือก่อภาระ
ผูกพันหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เพื่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด (Single Lending Limit) 

 การติดตามหนี้ 

ธนาคารก าหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อคงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการให้สินเชื่ออย่าง
สม่ าเสมอ และติดตามหนี้ท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิด ส าหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan 
Committee) จะได้รับรายงานการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหน้ีที่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี้และก าหนดวิธีการ
ติดตามเร่งรัดหนี้ การด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งส ารองหนี้สูญ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีส าหรับลูกหนี้รายที่สามารถด าเนินการต่อไปได้  โดยธนาคารได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนั้น ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและติดตามหนี้ให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนการติดตามหนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
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1) งานติดตามหนี้ค้างช าระ 2) งานเร่งรัดหนี้สินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบังคับคดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ได้สูงสุด 

 การปรับโครงสร้างหนี้ 

ส าหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลูกหนี้ 
ธนาคารมีนโยบายทีจ่ะปรับโครงสร้างหน้ีเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่ม
สามารถท าได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผันเงื่อนไขการช าระหนี้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเป็น  
การช าระหนี้ การแปลงหน้ีเป็นตราสารทางการเงินหรือการแปลงหน้ีเป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น 

การปรับโครงสร้างหน้ีสามารถท าได้กับลูกหนี้ทุกประเภท ท้ังที่ผิดนัดช าระแล้วหรือยังไม่ผิดนัดช าระก็ตาม โดยหน่วยงานที่
ให้สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับโครงสร้ างหนี้ เจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจะท าการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฐานะและการด าเนินงานของลูกหนี้  
เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับช าระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสร้างหน้ี 

ในกรณีการปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม  
เข้าข่ายมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กับธนาคารและลูกหนี้ เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการช าระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้งนี้ธนาคาร
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วทุกราย ทั้งในเรื่องการเปล่ียน
สถานะการจัดชั้น การค านวณส่วนสูญเสียและการกันส ารอง 

ความสามารถในการด ารงเงนิกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายด ารงเงินกองทุนท่ีเพียงพอเพื่อรองรับความเส่ียงของธนาคารในระยะยาว โดยค านึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง ในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทุน เมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เส่ียง และ 
ภาระผูกพันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 11 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เส่ียงและภาระผูกพัน  

ทั้งนี้ ธนาคารมีฐานเงินทุนท่ีมั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และเพียงพอท่ีจะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์การตั้งส ารองในอนาคต   

การบริหารสภาพคล่อง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคาร ท าหน้าที่ควบคุมดูแลและก าหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และ
หน้ีสิน และโครงสร้างการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังก าหนดวงเงินความเส่ียงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนและควบคุมถึง
ระดับความเส่ียงจากตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ เช่น ปริมาณการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี  
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) การด ารงแหล่งที่มาของเงิน ให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable 
Funding Ratio: NSFR) ระดับความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบก าหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และ
ระดับการถอนเงินในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Liquidity 
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
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การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน  
ตามประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละวันของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิ ดชอบดูแลให้สภาพคล่องของธนาคาร 
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ  

ธนาคารจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้านเครดิต 
นับจากวันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

 กลุ่มที่ 1 : สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสาคัญของความเส่ียงด้านเครดติ (Performing)  
ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน  
12 เดือนข้างหน้า สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของ
การปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ 

 กลุ่มที ่2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสาคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-Performing) 
ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก   
แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มที ่3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ดา้นเครดิต (Non-Performing)  
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินวา่ด้อยคา่ด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

รายละเอียดการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารทิสโก้  
แสดงในข้อ 14.3 ของส่วนท่ี 3 หัวข้อ 14 คุณภาพสินทรัพย์และค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 



ส่วนที ่1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง  
 

20 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย์อยู่ท่ีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในภาพรวม
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริหารความเส่ียงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ภายใต้นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ ่ซึ่งธนาคารได้รับและยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารจัดการความเส่ียง 

ท้ังน้ี ตามแนวนโยบายบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบาย
หลักในการบริหารความเส่ียงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเส่ียง ความรับผิดชอบต่อความเส่ียง และความสามารถในการบริหารความเส่ียงอย่างทั่วทั้งองค์กร 
รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี ้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความเส่ียง
ที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของธนาคารได้ส่งผลต่อความส าเร็จและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร  
ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยค านึงถึงความเส่ียงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมที่ส าคัญที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการท่ัวไปในการบริหารความเส่ียงองค์รวมของ
ธนาคารตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโกม้ีดังต่อไปนี ้

(1) การบริหารความเส่ียงอย่างรวมศูนย์ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ยึดถือหลักการบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐาน  
ความเส่ียงจะถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท โดยท าการรวบรวมข้อมูลฐานะความเส่ียงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้เพื่อท าการประเมิน 
และก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมใน  
การบริหารความเส่ียง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเส่ียงภายใต้การดูแลที่เป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเส่ียงซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเส่ียงอย่างเพียงพอ 

(3) การประเมินความเส่ียงอย่างครบถ้วน 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะประเมินความเส่ียงอย่างครบถ้วนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมิน  
ความเส่ียงเริ่มจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ช านาญการซึ่งเป็นวิธีการขั้นพ้ืนฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ 
ทั้งนี้จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเส่ียงมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  
การวิเคราะห์ความเส่ียงในสถานการณ์ปกติ และการจ าลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงใน
ปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ 
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(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเส่ียงมาตรฐาน 

เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นกลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจัย  
ความเส่ียงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเส่ียง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเส่ียง
ต่างๆ จะถูกเปล่ียนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวภายใต้การก าหนดระดับความเส่ียงที่
ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมินเงินกองทุนความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
ภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของกลุ่มทิสโก้ การก าหนดระดับเงินกองทุนความเส่ียงนั้นมี
ความส าคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ใน
การรวบรวมความเส่ียงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความเส่ียงขององค์กร และจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ 

(5)    การบริหารระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทนุ (Capital allocation) 

 ภายใต้การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเส่ียงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยู่
ของธนาคาร ในขณะเดียวกันการประเมินความเส่ียงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกก าหนดโดยระดับ  
ความเส่ียงเชิงคุณภาพทีย่อมรับได้ เงินกองทุนความเส่ียงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับ
ระดับเงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบริษัทและระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเส่ียง และการบริหารผลงานที่ค านึงถึงความเส่ียง 

หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้คือการท่ีมีผลตอบแทนท่ีมีความเพียงพอส าหรับความเส่ียงในระยะยาว 
และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเส่ียงต่างๆ จะถูกน าเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมี
เป้าหมายส าคัญในการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนที่ค านึงถึงความเส่ียงต่อผู้ถือหุ้น ความเส่ียงในด้านต่างๆ จะถูกน าเข้ามาประกอบ  
การพิจารณาการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลก าไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระท าในส่วนงานที่ยังมี  
อัตราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น 

(7) การบริหารพอร์ตความเส่ียง การกระจายความเส่ียง และการป้องกันความเส่ียง 

การบริหารพอร์ตความเส่ียงจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเส่ียงเป็นหลักการส าคัญใน  
ทุกธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีสามารถลดความเส่ียงโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ
ของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะน าหลักการกระจายความเส่ียงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติและ
เพดานความเส่ียงต่างๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ 

(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจ
จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่จะเกิดข้ึนใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้องค านึงถึง  
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะมีต่อกลุ่มทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพัฒนาแบบจ าลองความเส่ียงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบจ าลองความเส่ียงนั้นจะมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งค านึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ 
หนี้สิน และผลการด าเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกน าไปใช้กับ 
ทุกฐานะของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม ส าหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมิน
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อย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเส่ียง ในแบบจ าลองที่ส าคัญส าหรับการประเมินระดับความเส่ียงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ 
Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อย่างเหมาะสม  

(10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ด ี

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การท าธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโก้จะต้องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงของทางกลุ่มทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบ  
ของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น การค านึงถึงความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอ 
ของเงินกองทุน 

(12) การปฏิบัติต่อรายการระหว่างกัน 

การท ารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดย  
ถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับลูกค้าทั่วไป โดยกลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
อย่างไรก็ตาม การท าธุรกรรมทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ 

(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ 

การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ภายใต้ 
การจ าลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ 
นอกจากนี้ การทดสอบสภาวะวิกฤติยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งทางด้านสินเชื่อ ตลาด และ  
สภาพคล่อง คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงจะท าหน้าที่ดูในภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะก าหนดสมมุติฐานใน
การทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้
คณะกรรมการก ากับความเส่ียงและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยใน 
การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงเพดานความเส่ียงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ 
ในสภาวะฉุกเฉิน 

(14) การบริหารความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา 

 ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญาอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางด้านมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงของ
ประเทศคู่สัญญาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของภาครัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ รวมไปถึงความเส่ียง 
ด้านการเมืองและการเคล่ือนย้ายของเงินทุน กลุ่มทิสโก้มีการควบคุมดูแลการให้ สินเชื่อหรือเงินลงทุนในต่างประเทศให้มี 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา
ค านึงถึงการติดตามปัจจัยเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าธุรกรรม รวมไปถึงสภาพคล่องและ 
ความเส่ียงด้านตลาดของประเทศนั้นๆ ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้มีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงของประเทศคู่สัญญาใน
ประมาณมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา
อย่างละเอียดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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(15) นโยบายส าหรับแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) 

 จากวิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของสถาบันการเงินในการเตรียมรับมือกับปัญหาทาง  
การเงิน การพัฒนาแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) จะเป็นการเตรียมการ
ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์มีกรอบการบริหารจัดการที่สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงที่เกิดวิกฤต โดยแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและ
แก้ไขปัญหาจะต้องครอบคลุมกระบวนการท่ีส าคัญและให้ข้อมูลที่จ าเป็นตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งรวมไป
ถึงเครื่องมือและขั้นตอนในการฟื้นฟูหรือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มทิสโก้ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเส่ียงสูง
มาก ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะควบคุมดูแลโดยมีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ใน 
การก ากับดูแลกรอบของแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา โดยจะมีคณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงท าหน้าที่ก าหนดแผน และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงให้การสนับสนุนหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ที่ส าคัญ ก าหนดจุดพิจารณาตัดสินใจก าหนดการตามแผน (recovery trigger) และแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง  
(recovery option) ตามภาวะของเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้จะทบทวนแผนล่วงหน้า
เพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
แผนงานและประสิทธิภาพของการปฎิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งผลลัพธ์จากเหตุการณ์ตามจุดพิจารณาตัดสินใจ
ก าหนดการตามแผนและการด าเนินการตามทางเลือกจะต้องได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการก ากับความเส่ียงและการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่ในการดูแลความเส่ียงและ 
ระบบควบคุมภายในภาพรวมของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแต่งตั้งของคณะกรรมการธนาคาร  
จะท าหน้าที่ดูแลทั้งความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงโดยรวมขององค์กร และความเส่ียงระดับรายการของแต่ละประเภทความเส่ียง 
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาส าหรับธุรกิจต่างๆ จะท าหน้าที่ดูแลการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของ  
ทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที่บริษัทใหญ่ และมีคณะกรรมการก ากับ
ความเส่ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแลความเส่ียง  (Risk Governance 
Framework) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร  
ความเส่ียง ดูแลกลยุทธ์การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินท้ังมีมีส่วนร่วมใน 
การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง นอกจากนี้ คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงและธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุน  

ส าหรับการดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผู้รับมอบอ านาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น 
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะอนุกรรมการก ากับกฏเกณฑ์และ 
การปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ ฝ่ายก ากับและควบคุมภายใน และฝ่ายกฎหมาย 
ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจ้าของความเส่ียงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
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จะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงสูงสุดที่ถูกก าหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการวิเคราะห์การท าธุรกิจใหม่ 
ในแต่ละสายงานภายใต้การอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยรายการที่ส าคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยัง
คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ระบบบริหารความเส่ียงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงาน 
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงโดยรวม 

และในปัจุบัน เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และ
บริการทางการเงิน หรือที่ เรียกว่าการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ( Financial Technology: FinTech) นอกจากนี้  
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจทางการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการก ากับการปฏิบัติงานด้าน IT และกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ด้าน IT เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี กลุ่มทิสโก้จึงจัดตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อท าหน้าที่ดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการ และคณะอนุกรรมความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบอ านาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงมีดังนี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีได้รับมาจากนโยบายบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการธนาคารจะ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือดูแลและติดตามความเส่ียงและกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคาร  
โดยมีบทบาทที่ส าคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เพื่อให้ ผู้บริหารระดับสูงน าไปยึดปฏิบัติตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียง โดยมี  
ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเส่ียงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการก ากับความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแล
ความเส่ียง (Risk Governance Framework) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ดูแลให้กลยุทธ์การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง 
เพื่อรองรับความเส่ียงต่างๆ มีความสอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการทบทวนและสอบทาน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้อย่างน้อย 
ปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินถึงฐานะความเส่ียง 
ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี
นัยส าคัญและส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของธนาคารพร้อมทั้งมี
ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้  ซึ่งประกอบไปด้วย 
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร 
ความเส่ียงทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้การดูแลระบบบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์  
กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเส่ียงที่สอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียง   
ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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บริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญข่องกลุ่ม ท าหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
ได้พิจารณา พร้อมทั้งจัดท าระบบประเมินความเส่ียงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเส่ียงใน
ด้านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  
 ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเส่ียงเฉพาะด้าน 

คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเส่ียงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดูแลการบริหารและ
ควบคุมความเส่ียงในระดับรายการของความเส่ียงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา ท าหน้าที่ในการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน เช่น หน่วยงาน
ควบคุมสินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะท าการติดตามผลการท างานในด้านการบริหารความเส่ียง 
ด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ในการบริหารความเส่ียงของธนาคารได้ระบุปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเส่ียง
จากการให้สินเชื่อ 2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 3) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 4) ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน และ 
5) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 – 2.5) 

โดยรวมความเส่ียงทุกด้านของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งส าหรับ  
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารมี 
แนวทางการบริหารและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเส่ียงที่แตกต่างกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

3.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา  
ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ที่มีต่อธนาคารเมื่อครบก าหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะช าระหนี้ให้กับธนาคาร ความเส่ียง
จากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลท าให้ธนาคารต้องกันส ารองหนี้สูญมากขึ้น อันจะส่งผลต่อ 
ก าไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
ของธนาคารยังคงอยู่ที่ร้อยละ 2.22 ณ ส้ินปี 2563 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตส่วนใหญ่มาจากผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น 
ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ระหว่างปีอีกด้วย ด้วยการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการ
สินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเส่ียงอันทันสมัย และมีการติดตามช าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจ าหน่าย
หน้ีสูญที่รัดกุม ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.62 ณ ส้ินปี 2562 เป็นร้อยละ 2.88  
ณ ส้ินปี 2563 และไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ ณ ส้ินปี 2563 ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดมีจ านวน 
4,946.30 ล้านบาท ซึ่งลดลง 345.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 
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ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ธนาคารได้เริ่มใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (ECL)  
แทนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเกณฑ์การค านวณเป็นไปตามโมเดลการตั้งส ารองตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้และการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นและความเส่ียงจากปัจจัยคาดการณ์ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต (Forward Looking Model) ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2563 
ธนาคารมียอดส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินเชื่อจ านวน 10,938.18 ล้านบาท โดยเป็น 
ค่าเผ่ือส ารองตามโมเดล ECL จ านวน 9,881.78 ล้านบาท และมีส ารองส่วนเกินคงเหลือจ านวน 1,056.40 ล้านบาท นอกจากนี้  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นคิดเป็นร้อยละ 221.1 ของยอดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามนโยบายการตั้งส ารอง 
อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อการด าเนินงาน 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ธนาคารมีสินเชื่อรวมทั้งหมด 223,070.95 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 54.9 และ 18.5 ของ
สินเชื่อรวม ตามล าดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจ านวน 122,438.63 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ ามาก 
และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายย่อย 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกันเพียงจ านวน 52.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของเงินให้สินเชื่อ
เช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.02 ของเงินให้สินเชื่อรวม 

ส าหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จ านวน 1,686.33 
ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 16,430.04 ล้านบาท และธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จ านวน 
23,097.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 ร้อยละ 39.9 และร้อยละ 56.0 ของสินเชื่อธุรกิจ และคิดเป็นร้อยละ 0.8 ร้อยละ 7.4 และ 
ร้อยละ 10.4 ของสินเชื่อรวมตามล าดับ ทั้งนี้ ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมูลค่ารวม 32,124.97 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและ
การบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน  
โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความเส่ียงต่างๆ เพื่อควบคุมความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณา
เครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการท่ีมีสัดส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอน
ต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน 

ความเส่ียงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระและกระบวนการติดตามหนี้นั้นมี การบังคับ
หลักประกันซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อร้อยละ 86.1 ของเงินให้
สินเชื่อของธนาคารเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินท่ีให้เช่าซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ดังนั้นหาก 
ผู้เช่าซื้อไม่ช าระเงินตามก าหนดภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก าหนด ธนาคารสามารถด าเนินการเข้ายึดและครอบครอง
ทรัพย์สินได้ในทันที ภายหลังจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจ าหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้างส้ัน  
ซึ่งสามารถกระท าให้เสร็จส้ินได้ภายในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 1 เดือน 

ปัจจัยความเส่ียงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื้อ
หลักที่ธนาคารจะเข้ายึดและจ าหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น  
หากมูลค่าของรถยนต์เก่าลดลงมากเกินไป อาจท าให้ได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหน้ี และส่งผลเสียหายต่อก าไรและ
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เงินกองทุนของธนาคาร มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภท
และยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่ 

อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจ าหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการช าระ
เงินจากการจ าหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูง ท าให้ผลกระทบ
ต่อก าไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ ธนาคารได้ด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมูลค่าหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดับที่เหมาะสม และการเน้น  
ปล่อยสินเชื่อส าหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี 

ส าหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะนั้น หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็น
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถน ามาใช้หักการต้ังส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ 
ธนาคารได้ด าเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีสัดส่วนมูลค่าหลักประกัน
ท่ีใช้หักมูลหน้ีของสินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 97.2 ของเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพส าหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด 

ธนาคารมีความเส่ียงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคาร
ต้องเพิ่มการกันเงินส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อก าไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 
นอกจากนี้ การเข้าครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน  
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ติดตามขั้นตอนการท างานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้  
ค้างช าระเป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี ้จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยธนาคาร
มีสินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผ่ือการด้อยค่า 28.67  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผ่ือการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตาม 
ราคาต้นทุนทางบัญชี ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 2.0 ณ ส้ินปี 2562 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของ
พอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจ ากัดต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงยังมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวน
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเส่ียงจากการให้สินเชือ่ที่มีความส าคัญให้แก่คณะกรรมการ
ธนาคารได้รับทราบ โดยมีคณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบ  
การก ากับดูแลความเส่ียง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ 
การบริหารความเส่ียง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม 
รวมถึงการรายงานฐานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง 
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ในขณะที่ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ และคณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อจะท าหน้าที่ดูแลการพิจารณา
และอนุมัติสินเชื่อ ส าหรับธุรกรรมที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับต่ าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาจะ
ท าหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างช าระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเส่ียงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดช าระ การวิเคราะห์  
การกระจุกตัวของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญของธนาคาร  
โดยธนาคารได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประเมินความเส่ียง ดังนั้น การด าเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้
ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้อมูลในภาพรวม 
ส าหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเส่ียงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม 

การจัดการด้านความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงจาก  
การให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
การด าเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการและข้อจ ากัดของการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อที่
ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเส่ียงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่
มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

3.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโดยปัจจัย
ภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน และการส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อน ามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัย
ภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจ านวน 47,587.25 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจ านวน 1,215.90 
ล้านบาท เทียบกับ 1,099.25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจ านวน 36,960.77  
ล้านบาท เทียบกับ 44,049.59 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเงินลงทุนชั่วคราว 9,410.58 ล้านบาท เทียบกับ 7,465.54  
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ธนาคารมีความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหน้ีสินในระยะส้ันตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อครบก าหนดสัญญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับ
เงินตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบก าหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะส้ันตามอายุสัญญาที่  
ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหน้ีสินตามอายุสัญญาเป็นจ านวน 70,169.12 ล้านบาท นอกจากนี้
ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับ 
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายส าหรับลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและ 
ความหลากหลายของการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับฝาก 204,859.40 ล้านบาท  
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หุ้นกู้ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทั้งส้ิน 8,840.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะส้ันรวมมูลค่า 2,320.00  
ล้านบาท และมีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า 36.92 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหญ่  
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
บริหารความเส่ียงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ โดยมีคณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
คณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแลความเส่ียง และ ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด  
การกระจุกตัวของเงินฝาก ปริมาณการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง  
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) การด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: 
NSFR) กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเส่ียงของ
ธนาคารในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้องถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเส่ียงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสม รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในสถานการณ์จ าลองต่างๆ นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินส าหรับการบริหาร
จัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้ทันเวลา ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพ
คล่องในยามวิกฤติ (Liquidity Contingency Plan) 

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร และ  
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจ านวน 758.54 ล้านบาท โดยเป็นตราสารทุนท่ี
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 755.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียน  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 2.62 ล้านบาท 

(1) ความเส่ียงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) จ านวน 2.62 ล้านบาท 

ธนาคารได้น าเอาแบบจ าลอง Value at Risk มาใช้วัดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายวัน 
Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนท่ีสามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลาที่ก าหนดใน
อนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk ส าหรับระยะเวลา 90 วันตาม
กรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 0.65 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก าหนด วงเงินการเตือน 
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ความเส่ียง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเส่ียง เช่น วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจ ากัดขาดทุน 
เป็นต้น 

(2) ความเส่ียงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ธนาคารมีเงินลงทุนท่ัวไปในหลักทรัพย์ประเภททุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจ านวน 755.92 
ล้านบาท โดยเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
(TFRS 9) ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของ
หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเส่ียงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี ้

(1) ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีดอกเบี้ย เกิดจากการก าหนดการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารที่ไม่พร้อมกัน ( Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปล่ียนแปลงไป  
อาจท าให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลท าให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับลดลง และ
กระทบต่อก าไรและเงินกองทุนของธนาคารได้ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินใน 
การควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้าง อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว  
โดยควบคุมดูแลโครงสร้างก าหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปล่ียนดอกเบี้ยดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 
และหนี้สิน 

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 
2-12 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 
1-2 ป ี

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ป ี

รวม 

สินทรัพย์ 102,024.36 61,720.04 43,704.75 71,017.08 278,466.23 
หนี้สิน (79,181.17) (129,995.72) (5,541.32) (6,855.40) (221,573.61) 
ส่วนต่าง 22,843.19 (68,275.68) 38,163.44 64,161.68 56,892.63 

 ทั้งนี้ธนาคารมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี้สินมากกว่า
สินทรัพย์ในช่วงระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจ านวน 68,275.68 ล้านบาท โดยหน้ีสินท่ีมีระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 
1 เดือนน้ันประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ซึ่งจะมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก 
ส่วนในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประจ าและหุ้นกู้  โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ปี  
โดยหากน าความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยมาค านวณ จะพบว่าธนาคารมีความเส่ียงต่อการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย  
อยู่ในระดับปานกลาง 
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(2) ความเส่ียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้
ความเส่ียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ประเภทก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยแบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น  
ราคาตลาดของตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 9,432.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,967.23 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2562 โดยมีค่าระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉล่ียอยู่ที่ 0.31 ปี เพิ่มขึ้นจาก 
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.21 ปี ขณะทีม่ีค่าระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉล่ียอยู่ที่ 0.94 ปี เพิ่มขึ้นจาก 
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.44 ปี ซึ่งความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ยังจัดว่าอยู่ใน 
ระดับต่ า และยังคงเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา  
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเส่ียงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดที่ก าหนด
โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง หน่วยงานก ากับดูแลความเส่ียงเฉพาะด้านถูกจัดตั้งเพื่อมีหน้าที่ในการดูแลธุรกรรมที่มี  
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาสูงในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อ านาจในการตัดสินใจลงทุน และ 
คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบ  
การก ากับดูแลความเส่ียง รวมถึงทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง
โดยรวม 

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการ  
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของ  
ทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจ าลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของความเส่ียงแต่ละประเภท นอกจากนี้ธนาคารยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
Value at Risk และการประเมินความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเส่ียงในกรณีที่ตัวแปร
จากแบบจ าลองได้ถูกก าหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
จะต้องได้รับการประเมินความเส่ียงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการก าหนดการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารที่ไม่พร้อมกัน ( Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนาคารภายใต้สถานการณ์จ าลองต่างๆ 

ฐานะความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ จะถูกบริหารจัดการด้วย  
ความระมัดระวัง ซึ่งความเส่ียงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเส่ียงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเส่ียงได้  
อย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบรหิารความเส่ียงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหารความเส่ียงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น 

3.4 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

โดยอ้างอิงจากค าจ ากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision 
และตามแนวปฏิบัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational 
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Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการท างาน บุคลากร ระบบงาน หรือ 
ปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  
เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ ตระหนักดีว่าความเส่ียงด้านการปฏิบัติการเป็นความเส่ียงหนึ่งที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงและพัฒนาวิธีการบริหาร  
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทบริหารจัดการความเส่ียง ประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยรวมของ
ธนาคารตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงที่วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของ
ธนาคาร (“บริษัท”) และมีคณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึ งหัวหน้าหน่วยงานบริหาร 
ความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหาร 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการท าหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในส าหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง 
มีหน่วยงานก ากับท าหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่วิเคราะห์ความเส่ียง และให้ค าแนะน ากับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงาน
ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีเหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงทั้งหมดอย่างเป็ นอิสระภายใต้การก ากับโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในปี 2563 ธนาคารมีการขยายการด าเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทั้งในการขยายช่องทางการให้บริการด้านดิจิตัล
และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความเส่ียงจากด้านปฏิบัติการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม  
ตามแนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงส าหรับธุรกิจใหม่ขึ้นที่บังคับใช้ส าหรับ 
ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้เพื่อตรวจสอบและให้มั่นใจว่าความเส่ียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญเหล่านั้นได้รับ
การจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการเริ่มด าเนินการ นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มการทุจริตที่
มีพฤติกรรมการฉ้อโกงซับซ้อนมากขึ้น ธนาคารจึงพัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจจับรายการทุจริตหรือรายการผิดปกติ  
อย่างต่อเนื่อง (Transaction Fraud Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่
มีความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการท ารายการและสามารถด าเนินการลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้าและธนาคารได้ 

ในกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
และก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท าหน้าที่บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการในภาพรวม
ของทั้งกลุ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและก ากับดูแลทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียงที่ก าหนด  
ในขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงด้านปฏิบัติการนั้น จะมีการระบุความเส่ียงที่ส าคัญ การประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุม และการก าหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเส่ียงรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk 
Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk Appetite) ทั้งนี้ ผลของการประเมิน
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ความเส่ียงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการก ากับความเส่ียง คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้รวมถึงการขยายช่องทางการให้บริการ
ในรูปแบบดิจิตัลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงความเส่ียงจากภัยคุกคาม  
ด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก ากับดูแลความเส่ียงที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามระดับความเส่ียงผ่านตัวชี้วัดความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator)  
เพื่อจัดการให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ และก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม โดยรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
ความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก ากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในส่วนของการบริหารจัดการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการนั้น กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบงานที่ใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดส าหรับทุกบริษัทในกลุ่มรวมถึง
ธนาคารเพื่อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลข้อผิดพลาดและ  
ความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์โดยแยกเป็นรายสายธุรกิจเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเส่ียง ลดระดับของ
อัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือเพื่อใช้ในการและติดตามก ากับดูแลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ตามแนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติและอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
ธนาคาร รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญและสรุปรายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายกับลูกค้าได้มีการรายงานให้
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในส่วนของ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนน้ัน ธนาคารจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ก าหนดมาตรการและมาตรฐานระยะเวลาใน  
การให้บริการทางการเงินรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีก าหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้ข้อร้องเรียน
สามารถจัดการเพื่อยุติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนถึงการน าข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทางช่องทางต่างๆมาสรุปรายงานให้
ผู้บริหารและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและสรุปผลวิเคราะห์ของข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป 

โดยที่ธนาคารเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ  
การให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่มีความส าคัญ 
เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินธุรกิจ การก าหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืนระบบงานส าคัญให้
พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่ก าหนด กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มีการทดสอบเป็นประจ าสม่ าเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ภายใต้การบริหารจัดการแบบ
รวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่ค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ธนาคารจึง
ได้มีการก าหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อ
ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเส่ียงจากการความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการด าเนินการตามแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น ธนาคารได้มีการก าหนดแผนและพัฒนาช่องทางการส่ือสารในช่วงการ
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เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการส่ือสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถส่ือสารให้รับทราบถึง
สถานการณ์และแนวทางการด าเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเส่ียงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือ
ผลกระทบอื่นๆ ธนาคารภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและ
เตรียมความพร้อมส าหรับแนวทางป้องกันรวมถึงแผนการรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว  
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างสม่ าเสมอผ่านการจัด
อบรมสัมมนา การปิดประกาศในที่ต่างๆ รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร เพื่อสร้างการตระหนักรู้  
การหลีกเล่ียงหรือลดโอกาสจากการได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ติดตามและประเมินความเส่ียงด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและ 
ความเส่ียงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการความเพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยรวมถึงการจัดให้มีแผนการรองรับและแผนการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสม 

3.5    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเ ส่ียงด้านกลยุทธ์  คือ ความเส่ียงอันเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 

3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้ธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไป
กับภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
การเจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการ
ชะลอตัวหรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงท าให้ผลกระทบที่มีไม่มากนัก  

3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารด ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า          
ตามวีธี IRB นั้น จะมีความสอดคล้องกับความเส่ียงที่แท้จริงของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าตามวิธี 
Standardised Approach (SA) ซึ่งอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.78 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุน
ขั้นต่ าร้อยละ 11 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่กองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 
18.07 และร้อยละ 4.71 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าร้อยละ 8.5 

นอกจากการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารได้ด าเนินการวัดความเส่ียง
และด ารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเส่ียงขึ้นจากแบบจ าลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมี
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงไว้เป็นจ านวน 11,678.21 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.5 ของเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel 
III - IRB ที่ 38,317.82 ล้านบาท โดยยังมีเงินกองทุนส่วนเกินส าหรับรองรับความเส่ียงและขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็นจ านวน 
26,639.61 ล้านบาท 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแลความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบัติใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้
คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของธนาคารได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจของธนาคารรวมทั้งแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ได้ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่ออ านวยให้การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการด าเนินงาน รวมไปถึงระบบงาน
สนับสนุนหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ ความเส่ียงด้ านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบในระดับ
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบในระดับสุดท้าย 

แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการน าหลักการและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมา
ปรับใช้เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและทบทวนเป็นประจ า 

ในการบริหารและควบคุมความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ ส าหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการท าแผนงบประมาณ โดยจะท าการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และติดตามผล
เพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน 



ส่วนที ่1 หัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

36 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ดังนี้ โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ
ไม่ติดภาระผูกพันใดๆ 

                   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

มูลค่า 
2563 2562 

ที่ดนิ     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 17.51 17.51 
อาคารและอาคารชดุส านกังาน     
  ราคาทุนเดมิ เจ้าของ ไม่มี 413.75 450.12 
  ส่วนท่ีตีราคาใหม ่ เจ้าของ ไม่มี 634.23 634.25 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ ์  

 
  

  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 460.78 534.88 
ยานพาหนะ     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 50.08 54.79 

รวม 1,576.35 1,691.56 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (818.30) (899.52) 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 758.05 792.04 
 

4.2 เงินให้สินเชื่อ 

นโยบายการจดัชัน้สินทรัพย ์

สินทรัพย์จัดชั้นของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ดังนี้ 
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 ตารางแสดงสนิทรัพย์จดัชัน้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

  ตราสารหน้ี ตราสารหน้ี   

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 
ท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม           

ผ่านก าไร 
ท่ีวัดมูลค่า                       
ด้วยราคาทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหน้ีและ  

 และตลาดเงิน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยค้างรับ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Performing) 36,962 9,408 - 190,435 236,805 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - 29,139 29,139 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 25 12 5,166 5,203 
รวม 36,962 9,433 12 224,740 271,147 

 
นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ธนาคารน าหลักการท่ัวไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ

สินทรัพย์ทางการเงนิ เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ 

ธนาคารจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้านเครดิต  
นับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing)  

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
ธนาคารจะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
ข้างหน้า ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ธนาคารจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิด
สัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ 

กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under- Performing)  

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่
ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุน  
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเกิดขึ้นโดยธนาคารจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 
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ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น         
อย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเส่ียงของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเส่ียงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น ธนาคารอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของธนาคารและข้อมูลคาดการณ์เป็น
เกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างช าระเกินกว่า 30 วัน หรือการจัดอันดับ  
ด้านเครดิต และในการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่  
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้  

เงินให้สินเชื่อจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ท าให้เกิด  
ผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่า 
ด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างช าระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้ก าลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ การฝ่าฝืน
สัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   

ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได้ว่า 
ความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเหมือนท่ีเคยประเมินไว้ในงวดก่อน ธนาคาร
จะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็นรับรู้ด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้   

เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้น
จะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเส่ียงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า   

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ าหนักตลอด  
ช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับท้ังหมด ซึ่งอ้างอิงจาก
ข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่ธนาคารพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น 
ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ใน
ปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึง 
การใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค 
และท าการประเมินท้ังสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักในแต่ละ
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) สถานการณ์ขาลง (Downturn 
scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress scenario) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการน าข้อมูล
การคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะจัดให้มีการสอบทานและ
ทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (เงินลงทุนในลูกหนี้รับซื้อหรือ  
รับโอน) ธนาคารตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท้ังจ านวนเนื่องจากธนาคารไม่คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจาก
ลูกหนี้เหล่านี ้
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพันวงเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดตามสัญญาที่ถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระให้กับผู้ที่ได้รับ  
การค้ าประกันสุทธิด้วยจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน  

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ธนาคารมีนโยบายตัดจ าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

นอกจากนี้ ธนาคารได้น าแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติส าหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของ 
ธปท. มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย 

นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตั้งส ารองค่าเผ่ือการลดคา่ของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี้การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้  

ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate)  
จากยอดเงินต้นที่ค้างช าระ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่ 
คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงค านวณโดยค านึงถึง
ส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
และส าหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดย
ค านวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น  
หากต่อมาในภายหลัง สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารจะค านวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตาม
บัญชีดังเดิม 

4.3 เงินลงทุน 

รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรและขาดทุนและข้อ 4.5 เงินลงทุน  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวในหลักทรัพย์หน่ึงเกินสมควร โดยจะเน้นท่ีความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทุนในขณะนั้นว่า เอื้ออ านวยในด้านผลตอบแทนและความเส่ียงอย่างไร นอกจากนี้ธนาคารยังมีระบบการบริหาร
ความเส่ียงที่สามารถรวบรวมความเส่ียงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเส่ียงว่าเหมาะสมกับ
ความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเส่ียงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร 
เพื่อให้สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงท ี 

รายละเอียดของระบบการบริหารความเส่ียง ได้กล่าวไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อที่ 2 ปัจจัยความเส่ียง  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีคดีที่ถูกฟ้องร้องและยังไม่ส้ินสุดที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ  30 คดี                
มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 388 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วย 10 คดี ทุนทรัพย์
รวม 61.95 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา 10 คดี ทุนทรัพย์รวมกันประมาณ 308.41              
ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ 8 คดีทุนทรัพย์รวม 
305.98 ล้านบาท และ 1 คดีทุนทรัพย์รวม 1.95 ล้านบาท ที่ได้รับค าพิพากษา แต่ธนาคารอุทธรณ์ต่อ และ 1 คดีทุนทรัพย์ 18.12 
ล้านบาทจ าเลยอื่นอุทธรณ์ต่อ 

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.37.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารคาด
ว่า ธนาคารจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น             
ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับธนาคารแต่อย่างใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1   ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อบริษัท  (ภำษำไทย) : ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

             (ภำษำอังกฤษ) : TISCO Bank Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 

ทุนจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท  

(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ทุนเรียกช ำระแล้ว : 9,215,676,920 บาท 

(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญ  921,567,588 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้   หุ้นละ 10 บาท 

 หุ้นบุริมสทิธิ                104 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้   หุ้นละ 10 บาท 

โฮมเพจ : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : 0 2633 6000 

โทรสำร : 0 2633 6800 

บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหุน้สำมัญ 

และหุ้นบุริมสิทธ ิ

: ส านักเลขานกุารบริษัท 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ 0 2633 6811  โทรสาร 0 2633 6818   

อีเมล: tisco_cs@tisco.co.th 

นำยทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   

เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ  

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2299 1825  โทรสาร 0 2248 3270 
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสทิธ ิ

 

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   

เลขที่ 1222 ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศัพท์ 0 2296 4788  โทรสาร 0 2683 1298 

นำยทะเบียนหุน้กูด้้อยสิทธ ิ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   

เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ  

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2299 1825  โทรสาร 0 2248 3270 

ผู้สอบบัญชี : 

: 

นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0 2264 0777  โทรสาร 0 2264 0789-90 

6.2   ข้อมูลส ำคัญอื่น 

ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
ทุนจดทะเบียน 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
ทุนช าระแล้ว 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ     921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ  104  หุ้น (หนึ่งร้อยส่ีหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

หุ้นบุริมสิทธ ิ
ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบก าหนดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ท าให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552  

เป็นต้นมา หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ    

7.2  ผู้ถือหุ้น 

 (1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี ้

 

ล ำดับ รำยช่ือผูถ้อืหุ้น

1 บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 921,452,713           -                          921,452,713      99.99

2 นำยกิตติชัย ไกรก่อกิจ 30,247                      -                          30,247                 0.00

3 นำงพรสุข พรประภำ 8,100                        -                          8,100                   0.00

4 นำงสำวสุภำวดี ปยิะมงคลวงศ์ 6,000                        -                          6,000                   0.00

5 นำงระจิต โกวรรธนะกุล 6,000                        -                          6,000                   0.00

6 นำยสุชำติ ตั้งควินชิ 5,000                        -                          5,000                   0.00

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

8 นำยประชำ ลีลำประชำกุล 3,624                        -                          3,624                   0.00

9 นำยประพัฒน ์ศรีนวุัตติวงศ์ 3,000                        -                          3,000                   0.00

10 นำยทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ 3,000                        -                          3,000                   0.00

921,522,484        -                   921,522,484    100.00

45,104                      104                         45,208                 0.00

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

ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอ่ืน

รวม

จ ำนวนหุ้น

หุ้นสำมัญ หุ้นบริุมสิทธิ รวม ร้อยละ

รวมกำรถอืหุ้นของผูถ้อืหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
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ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(2) รายชื่อผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

- ไม่มี – 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

- ไม่มี – 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

7.3.1  หุ้นกู้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน  
(ไม่รวมหุ้นกู้ระยะส้ัน) จ านวน 8,840 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้  

ช่ือเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ย  

ต่อปี                  
(ร้อยละ) 

อายุ 
(ปี) 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

 

มูลค่าการ
เสนอขายรวม 
(ล้านบาท) 

วันช าระ
ดอกเบี้ย 

1. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 
ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (TISCO223B) 
วันที่ออก: 30 มีนาคม พ.ศ. 2563   
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (TRIS): “A” 

1.40 
 

2 30 มีนาคม 2565 2,220 ปีละ 2 ครั้ง 

2. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TISCO268A)   
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน)  
วันออกตราสาร: 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

3.875 
 

10  10 สิงหาคม 2569 680 ปีละ 4 ครั้ง 

3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO272A)  
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) 
วันออกตราสาร: 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   

4.00 
 

10  23 กุมภาพันธ์ 2570   1,000 ปีละ 4 ครั้ง 



 
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 

 45  

ช่ือเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ย  

ต่อปี                  
(ร้อยละ) 

อายุ 
(ปี) 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

 

มูลค่าการ
เสนอขายรวม 
(ล้านบาท) 

วันช าระ
ดอกเบี้ย 

4. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO27NA)  
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) 
วันออกตราสาร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

3.70 
 

10 ป ี 15 พฤศจิกายน 
2570   

600 ปีละ 4 ครั้ง 

5. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292A)  
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) 
วันออกตราสาร: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   

4.00 
 

10  1 กุมภาพันธ์ 2572   1,200 ปีละ 4 ครั้ง 

6. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292B)  
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) 
วันออกตราสาร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   

4.00 
 

10  22 กุมภาพันธ์ 2572   1,200 ปีละ 4 ครั้ง 

7. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (TISCO306A)  
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) 
วันออกตราสาร: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563   

3.15 10 10 มิถุนายน 2573   690 ปีละ 4 ครั้ง 

8. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 
 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (TISCO30OA)  
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
และเม่ือทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ  
(ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) 
วันออกตราสาร: 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

3.50 10 21 ตุลาคม 2573   1,250 ปีละ 4 ครั้ง 
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7.3.2   ตั๋วแลกเงนิ     

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินระยะส้ันคงเหลือมูลค่า 36.92 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.50 เป็นตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด 

 
7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญ่
ก าหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัท ตามผลการด าเนินงาน 
ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารมีคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารอีก 3 คณะ ประกอบด้วย  
(1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้าง 
การถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รวมศูนย์อยู่ที่บริษัทแม่ คือ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว  
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โครงสร้างองคก์ร ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Problem Loan Committee
คณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีป  หา

Executive Board
คณะกรรมการบริหาร

President
กรรมการ ู้จัดการ ห ่

Credit Committee
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

Retail Banking
สินเชื่อรายย่อย Wealth Management & 

Banking Services
ธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

Corporate Finance
ธุรกิจขนาด ห ่

Corporate Credit Structuring
การจัดการสินเชื่อและความเสีย่ง

Business & Risk 
Assessment

วิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

Loan Administration
บริหารสินเชื่อ

Loan Documentation
นิติกรรมสั  า

Retail Banking –
Sales & Marketing 1

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

Hire Purchase
เช่า ื้อ

Hire Purchase - Captive
เช่า ื้อโครงการพิเศษ

Retail Marketing & 
Business Development

การตลาดและพั นาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

Branch Channel 1
กิจการสาขา 1

Branch Channel 2
กิจการสาขา 2

Branch Channel 3
กิจการสาขา 3

Retail Banking –
Sales & Marketing 2

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

Retail Banking - Operations
ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย

All Finance & Direct Sales
สินเชื่ออเนกประสงค์และ

การขายตรง

Joint Venture Business
ธุรกิจร่วมทุน

Strategy & Product 
Development

พั นากลยุทธ์และ ลิตภัณ ์

Retail & SME Credit
ก ากับสินเชื่อ

Retail Collection
บริหารสินเชื่อรายย่อย

Retail Service & Support
สนับสนุนสินเชื่อ

Retail Follow-up & Legal
พั นาหนี้และก หมาย

Contact Center
ศูนย์บริการลูกค้า

Retail Solution 
Development

พั นาระบบงานสินเชือ่รายย่อย

SME
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

Mortgage Loan
สินเชื่อเคหะ

Telemarketing Channel
เทเลมาร์เก ตต้ิง

Branch Operational 
Support

ป ิบัติการสาขา

Wealth Product
ธนบดีการลงทุน

Private Banking
ธนบดีธนกิจ

Personal Banking 1
ธนกิจส่วนบุคคล 1

Personal Banking 2
ธนกิจส่วนบุคคล 2

Wealth Product 
Development

พั นา ลิตภัณ ์กองทุน

Wealth Advisory
บริการที่ปร กษาการลงทุน

Treasury
บริหารเงิน

Custodian Service
บริการคัสโตเดียน

Cash Management
ธุรกิจจัดการการเงิน

Counter Services
เคาน์เตอร์เ อร์วิส

Processing & Settlement
ศูนย์ช าระเงิน

Logistic & Control
ควบคุมการป ิบัติการ

Fund Operation
ป ิบัติการด้านกองทุน

Japanese Relationship
ธุรกิจ ี่ปุ น

Bancassurance
ประกันภัยธนกิจ

Digital Banking Business
ธุรกิจธนาคารดิจิทัล

Digital & Business 
Innovation

นวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ

Wealth Management
ธุรกิจธนบดี

Banking Services
บริการธนาคาร

Corporate Banking
บรรษัทธนกิจ

Risk Oversight Committee
คณะกรรมก ากับความเส่ียง
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โครงสร้างองคก์ร ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564
Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Problem Loan Committee
คณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อท่ีมีป  หา

Executive Board
คณะกรรมการบริหาร

President
กรรมการ ู้จัดการ ห ่

Credit Committee
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

Retail Banking
สินเชื่อรายย่อย Wealth Management & 

Banking Services
ธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

Corporate Finance
ธุรกิจขนาด ห ่

Corporate Credit Structuring
การจัดการสินเชื่อและความเสีย่ง

Business & Risk 
Assessment

วิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

Loan Administration
บริหารสินเชื่อ

Loan Documentation
นิติกรรมสั  า

Retail Banking –
Sales & Marketing 1

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

Hire Purchase
เช่า ื้อ

Hire Purchase - Captive
เช่า ื้อโครงการพิเศษ

Retail Marketing & 
Business Development

การตลาดและพั นาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

Branch Channel 1
กิจการสาขา 1

Branch Channel 2
กิจการสาขา 2

Branch Channel 3
กิจการสาขา 3

Retail Banking –
Sales & Marketing 2

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

Retail Banking - Operations
ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย

All Finance & Direct Sales
สินเชื่ออเนกประสงค์และ

การขายตรง

Joint Venture Business
ธุรกิจร่วมทุน

Strategy & Product 
Development

พั นากลยุทธ์และ ลิตภัณ ์

Retail & SME Credit
ก ากับสินเชื่อ

Retail Collection
บริหารสินเชื่อรายย่อย

Retail Service & Support
สนับสนุนสินเชื่อ

Retail Follow-up & Legal
พั นาหนี้และก หมาย

Contact Center
ศูนย์บริการลูกค้า

Retail Solution 
Development

พั นาระบบงานสินเชือ่รายย่อย

SME
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

Mortgage Loan
สินเชื่อเคหะ

Telemarketing Channel
เทเลมาร์เก ตต้ิง

Branch Operational 
Support

ป ิบัติการสาขา

Wealth Product
ธนบดีการลงทุน

Private Banking
ธนบดีธนกิจ

Personal Banking 1
ธนกิจส่วนบุคคล 1

Personal Banking 2
ธนกิจส่วนบุคคล 2

Wealth Product Development
& Marketing Communication
พั นา ลิตภัณ ์กองทุนและ

สื่อสารการตลาด

Wealth Advisory
บริการที่ปร กษาการลงทุน

Treasury
บริหารเงิน

Custodian Service
บริการคัสโตเดียน

Cash Management
ธุรกิจจัดการการเงิน

Counter Services
เคาน์เตอร์เ อร์วิส

Processing & Settlement
ศูนย์ช าระเงิน

Logistic & Control
ควบคุมการป ิบัติการ

Fund Operation
ป ิบัติการด้านกองทุน

Bancassurance
ประกันภัยธนกิจ

Marketplace & 
Digital Banking 

มาร์เกตเพลส และเงิน ากดิจิทัล

Digital Banking & 
Business Innovation

ธนาคารดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ

Wealth Management
ธุรกิจธนบดี

Banking Services
บริการธนาคาร

Corporate Banking
บรรษัทธนกิจ

Risk Oversight Committee
คณะกรรมก ากับความเส่ียง

Retail Data Analytics
วิเคราะห์ข้อมูลสินเชือ่รายย่อย
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคาร   ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามั  ู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 10 ท่าน ดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการทีเ่ป็น ู้บริหาร  

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวั น์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพั น์ กรรมการที่ไม่เป็น ู้บริหาร 

และประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง 
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์  กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับความเส่ียง 
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายชือ-เหา  ุน (โฮเวิร์ด  ุน) กรรมการทีเ่ป็น ู้บริหาร และกรรมการบริหาร 
9. นาย าโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการทีเ่ป็น ู้บริหาร และกรรมการบริหาร 
10. นายศักดิช์ัย พีชะพั น์  กรรมการทีเ่ป็น ู้บริหาร กรรมการบริหาร  

กรรมการก ากับความเส่ียง และกรรมการ ู้จัดการ ห  ่

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หรือนายชือ-เหา  ุน หรือนาย าโตชิ โยชิทาเกะ หรือ       
นายศักดิ์ชัย พีชะพั น ์โดยกรรมการสอง นส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคั ของบริษัท  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของประธานคณะกรรมการ  
1. เป็น ู้น าและรับ ิดชอบต่อประสิทธิ ลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วาง จต่อกรรมการ และดูแล ห้มั่น จว่าการ

ท างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ  
2. ก าหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของ

คณะกรรมการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับ ิดชอบตามหน้าที่ และดูแล ห้มั่น จว่า
ประเด นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับ ิดชอบ น
การดูแล ห้กรรมการป ิบัติหน้าที่อย่างรับ ิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตามก หมายและก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

3. ส่ือสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภาย นองค์กรตามที่เห นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแล ห้มั่น จว่า 
การส่ือสารกับ  ู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และ ู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิ ล และความคิดเห นจากกลุ่มเหล่านี้  
เป็นที่เข้า จโดยคณะกรรมการ  

4. ดูแล ห้มั่น จว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ การตัดสิน จของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และ
สนับสนุน ห้ความเห นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน 
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5. ดูแล ห้มั่น จว่ามีสัมพันธภาพ นการท างานที่ดีระหว่างกรรมการ ทั้งกรรมการท่ีเป็น ู้บริหารและที่ไม่เป็น ู้บริหาร และมี
การจัดสรรเวลา นการพิจารณา นทกุวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นประเด นด้านกลยุทธ์  

6. ดูแล ห้มั่น จว่าคณะกรรมการเข้า จลักษณะและระดับของความเส่ียงส าคั ที่องค์กรรับได้ นการด าเนินกลยุทธ์ รวมถ ง
ทบทวนประสิทธิ ลของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภาย นอย่างต่อเนื่อง 

7. รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจาก ู้บริหารระดับสูง และ ห้ค าปร กษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร นการพั นากลยุทธ์  

8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการส่ือสารที่มีประสิทธิ ลระหว่างกรรมการที่ไม่ ช่ ู้บริหารและ ู้บริหารระดับสูง 
9. ดูแล ห้มั่น จว่าการด าเนินงานและประสิทธิ ลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมิน 

อย่างเป็นทางการทุกป ี
10. ดูแล ห้มั่น จว่า ู้บริหารได้ป ิบัติและ/หรือติดตาม ห้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

ภาย ต้หลักเกณ ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่
ควบคุมดูแล ห้ธนาคารป ิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษั ทแม่           
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ู้ถือหุ้น โดยนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ 
ประกอบด้วยนโยบาย และหลักเกณ ์ที่ส าคั เกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์  
ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน 
กิจกรรมองค์กร และงานส่ือสารองค์กร 
1. อนุมัติแ นธุรกิจ และแ นการด าเนินงานของธนาคาร ภาย ต้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแ นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. จัด ห้มีบทบั  ัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ  ู้บริหารและพนักงาน 
3. ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ห้มั่น จว่ากรรมการ  ู้บริหาร และพนักงานด าเนินกิจการของ

ธนาคารตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนก หมายและก เกณ ์ที่เกี่ยวข้อง 
4. ดูแล ห้เกิดความมั่น จว่า ู้บริหารมีความสามารถ นการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถ งการแต่งตั้ง ู้ บริหาร

ระดับสูง 
5. ด าเนินการ ห้มีระบบการควบคุมภาย นและการตรวจสอบภาย นที่มีประสิทธิภาพ 
6. ดูแล ห้  ายจัดการรายงานเรื่องที่ส าคั ต่อคณะกรรมการธนาคาร 
7. ดูแล ห้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเส่ียง ขั้นตอน และการควบคุมส าหรับความเส่ียงทุกประเภท โดยคณะกรรมการ

ธนาคารจะท าหน้าที่อนุมัติและควบคุมการป ิบัติตามนโยบายและหลักเกณ ์การบริหารความเส่ียง 
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและ  

งานเฉพาะด้านเพื่อ ห้มั่น จว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ 
9. ดูแล ห้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขั้นตอนการควบคุม นการอนุมัติ สินเชื่อ และเงินลงทุนกับบุคคลที่มี  

ส่วนเกี่ยวข้อง 
10. ดูแล ห้มีกระบวนการ นการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จาก ู้สอบบั ชีภายนอกและข้อคิดเห นจาก 

  ายจัดการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารโดยไม่ล่าช้า 
11. จัด ห้มีการถ่วงดุลอ านาจของ  ายจัดการ และ/หรือ  ู้ถือหุ้นราย ห ่ของธนาคาร ห้อยู่ นระดับที่ เหมาะสม  

โดย ห้ความส าคั ต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระ นคณะกรรมการธนาคาร 
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12. ดูแล ห้คณะกรรมการและบริษัท ห ่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะท า ห้สามารถป ิบัติตามอ านาจ หน้าที่  และ  
ความรับ ิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และ ลประกอบการต่อ ู้ถือหุ้น 
14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และ ลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่อย่างสม่ าเสมอ ภาย ต้หลักเกณ ์

การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 นส่วนของกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทตามที่ก หมายก าหนดที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ู้ถือหุ้นก่อนด าเนินงาน 
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคั  ห้แก่บุคคลอื่น หรือการ ื้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถ งการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ ื้อขาย
สินทรัพย์ที่ส าคั ตามก เกณ ์ของหน่วยงานก ากับดูแล  

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจ ห้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคล ดบุคคลหน ่งด าเนินการ ดๆ แทนคณะกรรมการ 
โดย นการมอบอ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท า ห้ ู้รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ิยามไว้ นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทาง ลประโยชน์อื่น ดกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของธนาคาร   ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ่านความ
เห นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็น ู้บริหาร จ านวน 4 ท่าน ดังนี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา  ุน (โฮเวิร์ด  ุน) กรรมการบริหาร 
3. นาย าโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการบริหาร 
4. นายศักดิช์ัย พีชะพั น์  กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ภาย ต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับ ช้  
กับบริษัททั้งหมด นกลุ่มภาย ต้หลักเกณ ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณ ์ที่ส าคั เกี่ ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและ 
ด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร         
ความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และงานส่ือสารองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารได้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ ห้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดและน าเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร การ ื้อและควบรวมกิจการ การลงทุน นธุรกิจ หม่ และการออก ลิตภัณ ์
 หม่ที่มีความเส่ียงสูงเพื่อ ห้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2. ทบทวนและก ากับดูแลแ นธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตาม ลการป ิบัติงาน 
3. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเส่ียงสูงภาย ต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุ่มทิสโก ้
4. ก ากับดูแลธุรกรรมที่มีความเส่ียงสูง 
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5. ด าเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภาย นของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับความเส่ียง
และคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. ทบทวนการป ิบัติตามก เกณ ์ และการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงด้านการป ิบัติตามก เกณ ์ 
รวมถ งอนุมัติแ นการป ิบัติงานการป ิบัติตามก เกณ ์ 

7. อนุมัติรายงานการก ากับดูแลการป ิบัติงานประจ าปีของธนาคารทิสโก้ เพื่อ ห้มั่น จว่าคณะกรรมการรับทราบและ 
มีความรับ ิดชอบต่อการก ากับดูแลการป ิบัติงาน 

8.1.3 คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการก ากับความเส่ียงของธนาคาร   ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร  
โดย ่านความเห นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็น ู้บริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น ู้บริหาร และ ู้บริหาร จ านวน 4 ท่าน ดังนี้  

รายนาม ต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพั น์ ประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง 
2. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย ์ กรรมการก ากับความเส่ียง 
3. นายศักดิช์ัย พีชะพั น ์ กรรมการก ากับความเส่ียง 
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ ์ กรรมการก ากับความเส่ียง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการก ากับความเส่ียง  

ภาย ต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับ ช้ 
กับบริษัททั้งหมด นกลุ่มภาย ต้หลักเกณ ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณ ์ที่ส าคั เกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและ 
ด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร         
ความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และงานส่ือสารองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับความ
เส่ียงของธนาคารได้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ ห้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้
1.  ห้ค าแนะน าคณะกรรมการบริษัท นการทบทวนและอนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเส่ียงที่ดีตามที่ธนาคาร  

แห่งประเทศไทยก าหนด 
2. ดูแล ห้ ู้บริหารระดับสูงรวมถ งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงป ิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเส่ียง

รวมถ งระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
3. ดูแล ห้กลยุทธ์ นการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเส่ียงต่างๆ  ห้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่

ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ 
4. หารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและประสิทธิ ลของนโยบาย

และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถ งระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละหน ่ง (1) ครั้ง 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถ งฐานะความเส่ียง ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง สถานะการป ิบัติตาม

วั นธรรมองค์กรที่ค าน งความเส่ียง ตลอดจนป จจัยและป  หาที่มีนัยส าคั  และส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ห้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ นการบริหารความเส่ียง 
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6. แสดงความเห นและมีส่วนร่วม นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ล นการป ิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเส่ียง ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านป ิบัติการ และหน่วยงานบริหารความ
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร   ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ่าน
ความเห นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวั น์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. กุลภัทรา สิโรดม  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ - กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
  - กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นชุดเดียวกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภาย ต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับ ช้  
กับบริษัททั้งหมด นกลุ่มภาย ต้หลักเกณ ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณ ์ที่ส าคั เกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและ  
ด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร         
ความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และงานส่ือสารองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารได้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ ห้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้

1. สอบทาน ห้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินทีถู่กต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานและประเมิน ล ห้ธนาคารมีระบบการควบคุมภาย น (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภาย น 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ล 
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน  ู้สอบบั ชีของธนาคาร รวมถ งค่าตอบแทนของ ู้สอบบั ชีตามที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ ู้สอบบั ชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ู้สอบ
บั ชีโดยไม่มี  ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ดูแล ห้การเปิดเ ยข้อมูลของธนาคารมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะ นกรณีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแย้งทาง ลประโยชน ์

5. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเ ยไว้ นรายงานประจ าปีของธนาคาร   ่งรายงานดังกล่าว  
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภาย นระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห นสมควร 
 นกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี   ่งอาจมี ลกระทบอย่างมี
นัยส าคั ต่อฐานะการเงินและ ลการด าเนินงานของธนาคาร 

 รายการที่เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน ์
 การทุจริต หรือมีสิ่ง ิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคั  นระบบควบคุมภาย น 
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 การ  า ืนก หมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือ ู้บริหารไม่ด าเนินการ ห้มีการปรับปรุงแก้ไขภาย น
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเ ยการกระท าดังกล่าวไว้ น
รายงานประจ าปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

7. ป ิบัติการอื่น ดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการป ิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 
9. รายงานการป ิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ห ่อย่างสม่ าเสมอ ภาย ต้หลักเกณ ์ 

การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2563 มีดังนี ้ 

รายนาม 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ธนาคาร 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการก ากับ
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ ำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
(ร้อยละ) 

7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

6 
(100.00) 

14 
(100.00) 

1. นายปลิว มังกรกนก 7 
(100.00) 

- - - 

2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - 

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวั น์  7 
(100.00) 

- - 14 
(100.00) 

4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพั น์  7 
(100.00) 

- 6 
(100.00) 

- 

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี  7 
(100.00) 

- - 14 
(100.00) 

6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์  7 
(100.00) 

- 6 
(100.00) 

- 

7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม  7 
(100.00) 

- - 14 
(100.00) 

8. นายชอื-เหา  ุน (โฮเวิร์ด  ุน) 5/1 
(71.43) 

10/1 
(83.33) 

- - 

9. นาย าโตชิ โยชิทาเกะ  7 
(100.00) 

12 
 (100.00) 

- - 

10. นายศักดิ์ชัย พีชะพั น์ 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

6 
(100.00) 

- 

หมายเหตุ  /1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ส่ง ล ห้นายชือ-เหา  ุน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 1 ครั้ง 
อย่างไรก ตาม นายชือ-เหา  ุน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ่านทางสื่ออิเล กทรอนิกส์ครบทุกครั้ง ก่อนที่ก หมายจะมี ลบังคับ
 ช้ ห้สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้  
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8.2 ผู้บริหารของธนาคาร  

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ธนาคารมี ู้บริหารตามเกณ ์นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายนามต่อไปนี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการ ู้จัดการ ห ่  
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการ ู้จัดการ ห ่ สายบรรษัทธนกิจ  
3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการ ู้จัดการ ห ่ สายสินเชื่อรายย่อย  
4. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา  ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่าวโุส - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2 
5. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง   ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่าวุโส - ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย 
6. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล  ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่าวโุส - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 
7. นายพิชา รัตนธรรม   ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่าวุโส - สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร 
8. นางสาวรัช า พฤกษานุบาล  ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห ่ - บริการธนาคาร 

สายบรรษัทธนกิจ 
9. นายมานพ เพชรด ารงค์สกุล หัวหน้าธุรกิจขนาด ห  ่
10. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเส่ียง 
11. นางมาลาทิพย์ สวินทร หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเส่ียง 
12. นางสาวรพีพร อุน่ชลานนท ์ หัวหน้าบริหารสินเชื่อ 
13. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล หัวหน้านิติกรรมสั  า 

บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 
14. นายวิทยา เมตตาวิหารี รองหัวหน้าบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1  

และรักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3 
15. นายนพดล ชุ่มวงศ์ หัวหน้าเช่า ื้อ 
16. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง หัวหน้าเช่า ื้อโครงการพิเศษ 
17. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช หัวหน้าการตลาดและพั นาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
18. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ หัวหน้ากิจการสาขา 1  
19. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากิจการสาขา 2  

บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2 
20. นางสาววิภา เมตตาวิหารี หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง 

ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย 
21. นายสุกิจ สกุลวงศ์ ห  ่  ู้ช่วยป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย และรักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย 
22. นางสาวเพ  ทิพย์ เหล่าบุ เจริ  หัวหน้าก ากับสินเชื่อ 
23. นายวรพจน์ ติรการุณ หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ 
24. นายถาวร ศุภเดโชชัย หัวหน้าพั นาหนี้และก หมาย 

25. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย ์ หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า 

26. นายกลชัย อุดมศรีสุข หัวหน้าพั นาระบบงานสินเชื่อรายย่อย  
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รายนาม ต าแหน่ง 
27. นางสาวศุภิสรา ศรีขวานทอง หัวหน้าวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อรายย่อย 

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง 
28. นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองค า รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สินเชื่อเคหะ 
29. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ หัวหน้าสินเชื่อเคหะ 

ป ิบัติการสาขา 
30. นางวันทนา กิจพานิช หัวหน้าป ิบัติการสาขา 

ธุรกิจธนบดี 
31. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี 
32. นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์ หัวหน้าธนบดีการลงทุน 
33. นายสาธิต ภาวะหา  หัวหน้าธนบดีธนกิจ 
34. นางสาวศรั  า วีรมหาวงศ์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1 
35. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน ์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2 
36. นางวรสินี เศรษฐบุตร หัวหน้าพั นา ลิตภัณ ์กองทุน และส่ือสารการตลาด 
37. นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าบริการที่ปร กษาการลงทุน 

บริการธนาคาร 
38. นางสาวลภานันท ์ตาลวันนา หัวหน้าบริการคัสโตเดียน 
39. นางสุวรรณดี ขาวละออ หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน 
40. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ หัวหน้าเคาน์เตอร์เ อร์วิส 
41. นายวรวิทย์ รุง่สิริโอภาส หัวหน้าศูนย์ช าระเงิน 
42. นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศร ี หัวหน้าควบคุมการป ิบัติการ 
43. นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ หัวหน้าป ิบัติการด้านกองทุน 

ประกันภัยธนกิจ 
44. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ                                                          หัวหน้าประกันภัยธนกิจ และรักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก ตติ้ง                                                       

มาร์เกตเพลส และเงิน ากดิจิทัล 
45. นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ หัวหน้ามาร์เกตเพลส และเงิน ากดิจิทัล 

ธนาคารดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ 
46. นายตุลา รอดสลับ หัวหน้าธนาคารดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ 
ครอบคลุมถ งงานก ากับด้านความเส่ียง บริษัทแม่จะก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อย นกลุ่ม ดังนั้น  ู้บริหาร
หน่วยงานที่ป ิบัติหน้าที่ นการก ากับดูแลความเส่ียงทั้งหมดจ งสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง  
หัวหน้าหน่วยงานก ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภาย น ปราก รายชื่อบุคคลดังนี้ 

 



 
ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ 
 

 

58 

รายนาม ต าแหน่ง 

1. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวั น ์ หัวหน้าบริหารความเส่ียง 
2. นางดุลยรตัน์ ทวี ล หัวหน้าก ากับ  
3. นางสาวมณีรัตน์ วั นจกัร ์ หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจธนาคาร 
4. นางสาวสกรรัตน ์มานุวงศ ์ หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจหลักทรัพย ์
5. นาง าณินี ภาพน้ า หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
6. นายประยุกต์ เจริ จรัสกุล หัวหน้าบริหารความเส่ียงดา้นป ิบัติการ                                       
7. นางสาวชื่นจติ ตระการรัตต ิ                                                       หัวหน้าตรวจสอบภาย น 
8. นายเอกรัฐ พงษ์กิตวิณิชกุล หัวหน้าบรหิารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของกรรมการ ู้จัดการ ห ่ของธนาคาร 

ภาย ต้หลักเกณ ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการ ู้จัดการ ห ่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการงานประจ าวัน รวมทั้งควบคุมดูแล ห้ธนาคารป ิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติ 
โดยคณะกรรมการบริษัทแม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ู้ถือหุ้น 

1. วางกลยุทธ์และแ นการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแ นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. ควบคุมดูแล ห้การด าเนินการตามแ นธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทาง 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
3. ก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจประจ าวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณ ์ของกลุ่มทิสโก้ 
4. ควบคุมดูแลการ ห้บริการ การป ิบัติงาน รวมทั้งการบริหารความเส่ียงและควบคุมของธนาคาร 
5. ติดตามการด าเนินงาน และ ลประกอบการของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 
6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ควบคุมดูแล ห้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนก หมายและก ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

8.3  เลขานุการบริษัท   

คณะกรรมการแต่งตั้ง นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท มี ลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 มีหน้าที่รับ ิดชอบ
ด าเนินการจัดท าและเก บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจ าปี หนังสือนัดประชุม ู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ู้ถือหุ้น ด าเนินการเก บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดย
กรรมการและ ู้บริหาร รวมถ งด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน ห้แก่กรรมการของบริษัทย่อยเฉพาะรายที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ นบริษัท              
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่เป็นพนักงานหรือ ู้ป ิบัติหน้าที่เต มเวลาของบริษัท นกลุ่มทิสโก้ โดยจ่าย น
รูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่าย ห้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจะงดจ่ายเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการบริหารแก่กรรมการที่เป็นพนักงาน และ/หรือ  ู้ที่ป ิบัติงานเต มเวลาของกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560         
เป็นต้นไป โดย ห้มี ลจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 
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8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ที่ประชุมสามั  ู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  นรูปของค่าตอบแทน          
รายเดือนและเบี้ยประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับ ิดชอบ โดย ห้มี ลจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจาก ู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริง  
 นแต่ละคราวทั้งนี้ ไม่รวมถ งสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ ลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม  นกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ห้ป ิบัติหน้าที่ นคณะกรรมการชุดย่อยตามปริมาณงานที่เพิ่มข ้น จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี ้

  (หน่วย: บาท) 
 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 240,000 60,000 
กรรมการ 50,000 50,000 
ที่ปร กษา 40,000 - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน - 60,000 
กรรมการ - 50,000 

คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง 
ประธาน - 60,000 
กรรมการ - 50,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน - 60,000 
กรรมการ - 50,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน ห้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ นบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่ง ู้บริหารของบริษัท นกลุ่มทิสโก้   นรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ าย ห้กรรมการ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย ห้มี ลจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริง นแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถ งสิทธิที่
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ ลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ห้ป ิบัติหน้าที่เพิ่มเติม 

แต่อย่างไรก ดี  นปี 2563 ธนาคารไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน ห้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับ 
ความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เนื่องจากทุกท่านด ารงต าแหน่งกรรมการ นบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

โดย นปี 2563 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)   ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่าย
ค่าตอบแทน ห้แก่ ู้บริหารของธนาคาร (ไม่รวม ู้บริหารที่สังกัดบริษัท ห ่ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment)  ห้มาป ิบัติงานที่ 
ธนาคาร เป็นจ านวน 189,215,060 บาท โดยอยู่ นรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และโบนัส  ่ง
แปร ันตาม ลการด าเนินงานของกลุ่มทิสโก้และ ลการป ิบัติงานของแต่ละสายธุรกิจ  
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8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน 

 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทน ห้แก่กรรมการ นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแล้วที่ประชุมสามั      
 ู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ยังมีมติอนุมัติค่าตอบแทนอื่นท่ีมิ ช่ตัวเงิน ดังนี ้

1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพส าหรับกรรมการสั ชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีข ้นไป 
2. ประกันภัยความรับ ิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

8.5 บุคลากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้มีพนักงานรวมทั้งหมด 2,511 คน (ไม่รวม ู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงาน
ประจ า 2,456 คน และพนักงานสั  าจ้าง 55 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 31 ธ.ค. 2562 (คน) 31 ธ.ค. 2563 (คน) 
1. สายกลุ่มลูกค้ารายย่อย   1,860 1,799 
2. สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท 43 38 
3. สายจัดการธนบดีและจัดการกองทุน   671 644 
4. สายสนับสนุนกลาง 27 30 

รวม 2,601 2,511 

 นปี 2563 จ านวนพนักงานของธนาคารทิสโก้ลดลง 90 คน หรือร้อยละ 3.5 และธนาคารทิสโก้จ่ายค่ าตอบแทน ห้แก่
พนักงานเป็นเงิน  2,316,478,553 บาท   ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

8.5.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข ้นตามก กระทรวง ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุ่มทิสโก้   ่งจะท า ห้พนักงานมีเงินออมไว้ ช้เมื่อเกษียณอายุ  หรือ 
เมื่อออกจากงาน และได้น าเงินกองทุนตามก กระทรวงฉบับท่ี 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบั  ัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2533  นนาม “กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานทิสโก้   ่งจดทะเบียนแล้ว”  
พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อ ห้ทราบถ งก  ระเบียบ และสิทธิต่างๆ ตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกจนถ งการส้ินสุดสมาชิกภาพ
กองทุน โดย ห้พนักงานที่เข้าระบบการออม นกองทุนส ารองเล้ียงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อส้ินสมาชิกภาพจากกองทุน 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดย ห้นายจ้างหักจากค่าจ้าง แล้วน าส่งเข้ากองทุน นอัตราร้อยละ 5 หรือ
ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือ นอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ทั้งนี้ข ้นอยู่กับความสมัคร จของ
สมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปล่ียนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง  

เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบ ห้แก่กองทุน นวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามอายุงาน น  
อัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี ้
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อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 
จ านวนปีท่ีท างาน อัตราปกต ิ อัตราพิเศษ อัตรารวม 
ปีท่ี 1 5 - 5 
ปีท่ี 2  6 - 6 
ปีท่ี 3 7 - 7 
ปีท่ี 4 8 - 8 
ปีท่ี 5 9 - 9 
ปีท่ี 6 10 - 10 
ปีท่ี 7 10 1 11 
ปีท่ี 8 10 2 12 
ปีท่ี 9 10 3 13 
ปีท่ี 10 10 4 14 
ปีท่ี 11 และปีต่อๆ ไป 10 5 15 

กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ   ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเ ลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจาก 
การแต่งตั้งของนายจ้าง กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ นวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก หากได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับ ิดชอบ  น 
การควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถ งการก าหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุน ห้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยการ ช้กองทุนประเภทหลาย
นโยบายการลงทุน (Master Fund) เพื่อ ห้สมาชิกได้เลือก ห้เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งข ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของกลุ่ม
พนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหน้ี นโยบาย สม นโยบายหุ้น และนโยบายที่มีการลงทุน
 นต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้มากถ ง 17 ทางเลือก โดยกองทุน
เปิดโอกาส ห้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 4 ครั้ง 

 8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อจัดการและด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ ห้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของ ู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ได้
สูงสุด กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อ ห้มีมาตรฐานสูง นระดั บเดียวกัน  
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ นการบริหาร และความต่อเนื่องสม่ าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหารโครงสร้างเงินเดือน  
ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น  นขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอ านาจเพื่อเปิดโอกาส ห้สาย
งานธุรกิจแต่ละสายได้ด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพื่อ ห้สามารถแข่งขันได้ นสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
ของแต่ละบริษัทภาย ต้แนวนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้ 

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

เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ นธุรกิจการเงินมีความส าคั อย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จ งได้
วางแนวคิดค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ ห้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้
อันจะมีส่วนส่งเสริม ห้องค์กรประสบความส าเร จ คือ  ห้คนคิดเป็น และท าอย่างคนทิสโก้   ่งเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  
ตามค่านิยม 6 ประการของกลุ่มทิสโก้ ดังต่อไปนี้  
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1. เชี่ยวชา อย่าง ู้น า (Mastery) 
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
3.  ื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity) 
4. สร้าง ลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability) 
5. ลูกค้าเป็นหลัก (Customer Priority) 
6. การ ห้ค าแนะน า (Guidance) 

2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการด ารงวั นธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ นขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้จ ง ช้ขีด
ความสามารถ 3 ประการเป็นเกณ ์ นการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core Competencies) 
ขีดความสามารถ นการท างาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถ นการเป็น ู้น า (Leadership Competencies) 
ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ท้ังนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถ
ทางวิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วย ห้พนักงานเหล่านั้นพั นาศักยภาพ เพื่อที่จะท างานร่วมกับกลุ่มทิสโก้ นระยะยาว 

  ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะ นการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสิน จว่าจ้าง  
เป็นความรับ ิดชอบของ ู้บริหาร นสังกัดนั้น และเพื่ อ ห้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้จ งมีนโยบาย 
ที่จะไม่พิจารณาว่าจ้าง าติสนิท และสมาชิก นครอบครัวของคณะกรรมการบริษัทและ  ายบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถ งเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่มีอ านาจบริหาร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายเน้นการเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายต าแหน่งจากภาย นองค์กร นกรณีที่มีต าแหน่งว่าง อย่างไรก ดี 
 ู้บริหารและ  ายทรัพยากรบุคคลก มีหน้าที่ นการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห นว่ามี
ความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ห้อยู่ นระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงาน หม่จะต้องมีทักษะ
ความสามารถ และพฤติกรรมที่ สม สานเข้ากับวั นธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่างกลมกลืน 

3. การท างานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการก ากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนด “หลักป ิบัติทางธุรกิจ” (Business Code of 
Conduct) ข ้น เพื่อแสดงความมุ่งมั่น นการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณ ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและป ิบัติตาม นทุก
สถานที่และทุกโอกาส โดย  ายบริหารจะด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อ ห้แน่ จว่ามีการป ิบัติตามหลักเกณ ์เหล่านี้ น ทุกระดับชั้น 
  ่งพนักงานที่ไม่ป ิบัติตาม “หลักป ิบัติทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถท างานกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและจะต้องถูกขอ ห้ออกจาก
กลุ่มทิสโก้ 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1  การประเมิน ล 

การประเมิน ลพนักงานเกิดข ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน หม่จนถ งการเลื่อนต าแหน่งการพั นา
อาชีพการท างาน และการวางแ นสืบทอดต าแหน่ง โดยมีการประเมิน นหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมิน ล
งาน ความเป็น ู้น า รวมถ งความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพของบุคลากรท่ีมี
ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วั นธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้   ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหา
เครื่องมือ นการประเมิน ห้ นระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระ นการปรับ ช้เครื่องมือดังกล่าวภาย ต้ค าแนะน าของ
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  ายทรัพยากรบุคคลเพื่อ หส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมการป ิบัติงานของแต่ละแห่ง และสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคลากร
ขององค์กรไว้ได้ นขณะเดียวกัน 

4.2 การพั นาบุคลากร 

เพื่อ ห้องค์กรมีความเจริ เติบโตอย่างต่อเนื่อง การพั นาพนักงาน  ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคั ที่สุดจ งถือเป็นนโยบาย
ที่ส าคั ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อ ห้เกิดวั นธรรมการเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จ งมีนโยบายสนับสนุน ห้มีการพั นาทั้ง นส่วนของความต้องการ
ขององค์กรและการพั นาส่วนบุคคลของพนักงานเอง ท้ังนี้ เพื่อ ห้เกิดการพั นาที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
วั นธรรม นการเรียนรู้ของพนักงานนี้จะส่ง ล ห้กลุ่มทิสโก้พั นาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การวางแ นพั นาบุคลากรนี้  ค าน งถ งสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทั่วไป ด้านธุรกิจและความรู้ 
เฉพาะทาง และด้านการบริหารจัดการ   ่งจะค าน งถ งสมรรถนะที่จ าเป็น นการป ิบัติหน้าที่ นต าแหน่ งนั้นๆ เป็นส าคั   
รวมถ งชุดทักษะเพื่อตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมี ลกระทบต่อธุรกิจ นอนาคตด้วย 

 นระดับองค์กร   ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่วางแ นการพั นาพนักงาน เพื่อสร้างสมรรถนะที่จ าเป็น น  
การป ิบัติงาน และส่งเสริมวั นธรรมองค์กร และ ห้ความรู้และพั นาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ นการแข่งขันของบริษัท  
 นระดับสายธุรกิจ   ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ ห้ค าแนะน า นด้านเทคนิคและวิธีการพั นาเพื่อ ห้การเรียนรู้และการพั นาต้นทุน
ด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่า ห้กับธุรกิจโดยรวม   ายทรัพยากรบุคคลยั งมีหน้าที่เก บบันท กความรู้และ
ทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ  นกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย 

5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแข งแกร่ง ห้กับองค์กร พนักงานทุกคนควรมีโอกาสก้าวหน้า
 นชีวิตการท างานท้ัง นระดับเดียวกันและ นระดับสูงข ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “การเล่ือนต าแหน่งจากภาย น” ส าหรับต าแหน่งงาน
ที่ว่างอยู่ ยกเว้น นกรณีที่ภาย นองค์กรไม่มี ู้ที่เหมาะสม จ งจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชั้นของต าแหน่งต่างๆ 
ค าน งถ งระดับ และความเหมาะสมของสมรรถนะของพนักงานเป็นส าคั  

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพั นาและความก้าวหน้า นชีวิตการท างาน นทุกระดับชั้น ภาย นกลุ่มทิสโก้  
ทั้งภาย นหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ามหน่วยงาน การส่ือสารเกี่ยวกับการพั นาและความก้าวหน้า นชีวิตการท างานระหว่าง 
หัวหน้าสายงานและพนักงานจะต้องกระท าอย่างเปิดเ ยเพื่อความโปร่ง สและเพื่อ ห้ความคาดหวังเป็นที่เข้า จโดยชัดเจน 

6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหาร ลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ห้พนักงานมีความมุ่งมั่น นการ ห้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้า และเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพและความไว้เนื้อเชื่อ จระหว่างหัวหน้าและ ู้ป ิบัติงาน  นขณะเดียวกันการบริหาร ลงานเป็นความรับ ิดชอบ          
อันส าคั ของหัวหน้าทุกคนที่มีบทบาทหน้าที่ นการก ากับดูแล การ ห้ค าแนะน าและการชี้แนะแนวทางอย่างสม่ าเสมอเป็นเครื่องมือ
ที่ดีที่สุด นการพั นา ลงานและช่วย ห้พนักงานได้พั นาทักษะความสามารถของตน การบริหาร ลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ่ง
เน้นการประสบ ลส าเร จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นความรับ ิดชอบหลักของหัวหน้าทุกคน โดยหัวหน้าจะต้องมีความตั้ง จ และ
ความสามารถ นการ ช้ระบบและวิธีการบริหาร ลงาน ตามแนวทางและคู่มือป ิบัติภาย ต้นโยบายทรัพยากรบุคคล โดย  าย
ทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พั นาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคู่มือป ิบัติดังกล่าว 

กลุ่มทิสโก้ มีแนวทาง ห้การป ิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามแ นของหน่วยงานและแ นขององค์กร โดย ห้หัวหน้า
งานท าการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด ลการป ิบัติ  ห้สอดคล้องกับแ นการป ิบัติงานของหน่วยงาน และส่ือสาร ห้กับพนักงาน
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รับทราบ โดยจะมีการติดตามและประเมิน ลการท างาน รวมถ งการส่ือสาร ห้พนักงานทราบ ลการป ิบัติงานจริง พร้อมทั้ง
ค าแนะน า เพื่อพั นาการป ิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคั ที่สุดที่จะต้องดูแล นเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย นชีวิต เพื่อ ห้
พนักงานท างานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้จ งได้จัด ห้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทุกปี เพื่อ ห้พนักงานได้ทราบถ งสุขภาพ
ของตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม และจัด ห้มีห้องพยาบาล นสถานที่ท างานเพื่อเพิ่มความสะดวก นการรักษาอาการ
เจ บป วย นอกจากนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริม ห้พนักงานออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสุขภาพท่ีดี
และลดโอกาสการเจ บป วยของพนักงานอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบาย นการ ห้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมี ล นการจูง จ ห้กับพนักงานกลุ่มทิสโก้ ช้
โครงสร้างค่าตอบแทน นรูปแบบ สม สานเพื่อ ห้สอดคล้องกับลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน    
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถ งเงินเดือน โบนัส เงินจูง จทั้งแบบคงที่และ ันแปร รวมถ ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 นส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ ลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ 

กลุ่มทิสโก้ ช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้าง  ่ง นวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะของ
ประเภทงาน เพื่อ ห้ระบบนี้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบน้ี
มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะ ห้รางวัลตอบแทนแก่ ลงานและความช านา  นวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงาน ทั้ง นระดับ
 ู้เชี่ยวชา และพนักงานทั่วไป 

 นการก าหนดค่าตอบแทนจะ ช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก าหนดด้านความเป็นธรรมภาย นของกลุ่มทิสโก้เป็น
เกณ ์ กลุ่มทิสโก้ยังพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านั้นที่เป็นแรงจูง จส าหรับพนักงาน การตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าและพนักงาน ่านระบบบริหาร ลการป ิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
การพั นาและความก้าวหน้า นวิชาชีพโดยรวมก ถือเป็นส่ิงส าคั ที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไว้ได้อย่างดี 

กลุ่มทิสโก้ ห้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน นกรณีดังต่อไปนี ้

7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับ ิดชอบ 

งานทุกต าแหน่ง นกลุ่มทิสโก้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับ ิดชอบไว้จากการประเมินค่างาน                 
(Job Evaluation) งานแต่ละต าแหน่งมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้  ่งเป็น ลจากการส ารวจข้อมูลของตลาด และกา ร
เปรียบเทียบบรรทัดฐาน (Benchmarking)  ู้ท างานจะได้รับค่าตอบแทนภาย นขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานนั้นๆ 
ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ขอบเขตความรับ ิดชอบ และศักยภาพ นการ
มีส่วนส่งเสริมธุรกิจ   

7.2  ค่าตอบแทนตาม ลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกัน นตอนต้นปี พนักงานที่สามารถ
ท าได้ตามเป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวัล นรูปเงินโบนัส หรือเงินจูง จ หรือรางวัล นรูปอื่น ดตามที่กลุ่มทิสโก้ประกาศก าหนด  
ทั้งนี้ ป จจัย นการก าหนดเป้าหมายจะสัมพันธ์กับ ลการด าเนินงานทางธุรกิจ เช่น ปริมาณธุรกิจ ค่า ช้จ่ายหรือต้นทุนการด าเนินการ 
และความเส่ียงที่เกิดข ้นจากธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน นกลุ่มทิสโก้สามารถได้รับค่าตอบแทน นรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่  ายบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอ านวยการเห นสมควร ทั้งนี้ เพื่อ ลส าเร จของธุรกิจ 

8. การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อป ิบัติตามก หมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การด าเนินการ ดๆ ท้ังหมด นด้านทรัพยากร
บุคคลของกลุ่มทิสโก้ นส่วนที่เกี่ยวกับก หมายแรงงานจะรวมอยู่ที่  ายทรัพยากรบุคคลเพื่อ ห้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นโยบายและ/หรือการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ดๆ ที่ขัดกับก หมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 
รวมถ งการก าหนดระเบียบป ิบัติ ห้สอดคล้องกับก หมายแรงงานที่ได้ก าหนดออกมา หม่ 

  ายทรัพยากรบุคคลจะเก บบันท กข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ัง นระดับสูง
และระดับทั่วไป การโอนหรือเปล่ียนสถานะภาพของพนักงาน นหน่วยธุรกิจ ดภาย นกลุ่มทิสโก้จะต้องด าเนินการตามแนวทางและ
วิธีป ิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กลุ่มทิสโก้ก าหนด ห้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม นการท างาน และแนวป ิบัติ  
 นการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อ ห้พนักงาน และ ู้  ห้บริการภายนอกที่ป ิบัติงาน  
 นพื้นที่ส านักงานของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจน ู้มาติดต่อมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นการป ิบัติงาน   ่งสอดคล้อง 
ตามพระราชบั  ัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นการท างาน พ.ศ. 2554 และตามก กระทรวงก าหนด
มาตรฐาน นการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นการท างาน พ.ศ. 2549 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นการท างาน ถือเป็นหน้าที่รับ ิดชอบและมีส่วนร่วม นการป ิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน จ งจ าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเข้า จและร่วมมือร่วม จกันป ิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
การท างานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเส่ียงที่อาจก่อ ห้เกิดอันตรายต่างๆ ทั้งกับตนเองและต่อ ู้อื่น ทิสโก้จ งก าหนด ห้พนักงาน หม่ 
ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยภาย นส านักงาน นรูปแบบ E-learning  ่านระบบ TISCO 
Learning Management System และก าหนด ห้หัวข้อการเรียนรู้น้ี เป็นเงื่อนไข นการ ่านทดลองงาน รวมทั้งมีการระบุแนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุและ ห้ความรู้ ่านช่องทางต่างๆ เช่น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge Management (KM) 
และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสถานที่ท างานด้วยเครื่องมือตามหลักการยศาสตร์ การประเมินความเส่ียงและสภาพแวดล้อม
 นการท างาน เป็นต้น 

จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ บ โรคจากการท างาน และจ านวน ู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการป ิบัติงานของพนักงาน  
 นปี 2563 พบว่า ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างไรก ตามมีพนักงานที่บาดเจ บ เจ บป วยจากโรค นการท างาน 
จ านวน 29 คน แบ่งเป็นกรณตี่างๆ ได้ดังนี ้
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ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท างาน จ านวนผู้ที่เสียชีวิต 
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดข้ึนในระหว่างปี 2563 

จ านวนครั้ง 
(No. of reported case) 

จ านวนวันสูญเสีย 
(No. of lost day) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries) 
 เกิดบาดแ ลเล กน้อย  ส านักงาน ห ่ - - - - 

สาขากรุงเทพและปริมณ ล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

โรคจากการท างาน (Occupational Diseases) 
 ด้านการได้ยิน ส านักงาน ห ่ - - - - 

สาขากรุงเทพและปริมณ ล 9 8 - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

 การบาดเจ บของกล้ามเนื้อและ
กระดูก (Musculoskeletal Strain) 

ส านักงาน ห ่ 3 7 - - 
สาขากรุงเทพและปริมณ ล - 1 - - 
สาขาต่างจังหวัด - 1 - - 

 ด้านการมองเห น ส านักงาน ห ่ - 1 - - 
สาขากรุงเทพและปริมณ ล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

 ด้านสมรรถภาพปอด ส านักงาน ห ่ - - - - 
สาขากรุงเทพและปริมณ ล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

กรณีเสียชีวิต (Fatalities) 
 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน  ส านักงาน ห ่ - - - - 

สาขากรุงเทพและปริมณ ล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูล หน่วย 

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2563 
จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามพื้นที่ 

รวม 
ชาย หญิง 

ส านักงาน
ใหญ่ 

สาขากรุงเทพ
และ

ปริมณฑล 

สาขา
ต่างจังหวัด 

อัตราการบาดเจ บ  
(Injury Rate: IR) 

จ านวนคนต่อชั่วโมงการ
ท างาน 200,000 ชั่วโมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อัตราการบาดเจ บถ งขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Rate : LTIR) 

จ านวนคนต่อชั่วโมงการ
ท างาน 200,000 ชั่วโมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ บ 
(Lost Day Injury Rate : LDIR) 

จ านวนวันที่สู เสียไปต่อ
ชั่วโมงการท างาน 200,000 
ชั่วโมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเจ บป วย / โรคจากการ
ท างาน (Occupational Disease 
Rate: ODR) 

จ านวนคนต่อชั่วโมงการ
ท างาน 200,000 ชั่วโมง 

1.50 1.00 1.31 1.59 0.17 1.16 

อัตราการขาดงาน  
(Absentee Rate: AR) 

ร้อยละ 0.74 0.91 0.99 1.26 0.42 0.86 

จ านวนวันลาป วย วัน 1,414 3,889 4,039 577 687 5,303 
จ านวนชั่วโมงที่หยุดงานเนื่องจาก
การเจ บป วยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน 

วัน X 7.30 ชั่วโมง 10,322.2 28,389.7 29,484.7 4,212.1 5,015.1 38,711.9 
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หมายเหตุ:  1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการค านวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001 
                 2) การบาดเจ บถ งขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ บที่ท า ห้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันข ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)           
                     3) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ บ เดิม ช้ค าว่า อัตราวันสู เสีย  
 4) การค านวณชั่วโมงการท างาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันท กเวลางาน (Employee Self Service) ของพนักงานประจ า และพนักงานสั  าจ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม - 

ธันวาคม 2563 ข้อมูลเวลาการท างานรวมถ ง ข้อมูลการท างานล่วงเวลา (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงานลาออกระหว่างปี โดยจะน าเฉพาะเวลาการท างานจริง
 นช่วงระยะเวลาที่ยังคงเป็นพนักงานอยู่มาค านวณ 

ทิสโก้ ห้ความส าคั ต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดข ้นจากการบุกรุกและความรุนแรงโดย ู้ไม่หวังดี รวมถ งสถานการณ์การ
โจรกรรม การประท้วง และการก่อการร้ายอื่นๆ จ งก าหนด ห้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้ง นด้านการควบคุม การเข้าถ ง
พื้นที่  (Space Access Control) ประกอบด้วยการก าหนดชั้นความปลอดภัยหรือประเภทของพื้นที่  (Space Classification)  
การก าหนด ห้มีการลงทะเบียน ู้มาติดต่อพื้นที่ควบคุม การก าหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้า -ออกด้วยระบบ Access Control 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสั  าณเตือนการบุกรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจน มีแ นรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  ่ง ช้เป็นแนวทางป ิบัติส าหรับ  BCM Team พนักงาน และ ู้มาติดต่อภาย นพื้นที่ส านักงานทิสโก้  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดความสู เสียต่างๆ ที่อาจเกิดข ้น 

ส าหรับ นปี 2563 ที่ ่านมา กลุ่มทิสโก้ยังคง ห้พนักงานด าเนินงานด้วยขั้นตอนการท างานเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  นวงกว้าง จ งส่ง ลกระทบและการปรับตัว นด้านขั้นตอนการท างาน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก ตาม กลุ่มทิสโก้มีความห่วง ย นสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน จ งมีการ ช้แ น 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) มา ช้ นการวางแ นการท างาน โดยพนักงานส่วนกลางมีการแบ่งทีมท างาน นสองพื้นที่พร้อมกัน 
(split sites) หรือการเข้าท างาน นส านักงานสลับกับการ Work From Home เพื่อลดความเส่ียง และ ห้สามารถท าการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ได้ตามมาตรการของสาธารณสุข รวมถ งการอนุ าต ห้พนักงานสามารถเหล่ือมเวลาท างานได้  
เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวก นการเดินทาง อีกทั้ง ยังคงเ ้าระวังส าหรับพนักงานท่ีป ิบัติงานอยู่ นพ้ืนท่ีที่มีความเส่ียง
ต่อการแพร่ระบาดสูงด้วย 

9. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

เพื่อเป็นการเตรียมองค์กร ห้พร้อมส าหรับอนาคต งาน นต าแหน่งส าคั ๆ ทั้งหมดจะต้องมีการพั นาตัว ู้สืบทอด
ต าแหน่งและมีการวางแ นการพั นาไว้โดยละเอียด การวางแ นสืบทอดต าแหน่งจะก ากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจาก  ายทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ท าหน้าที่ดูแล ห้มีการจัดท าแ นสืบทอดต าแหน่งของ
 ู้บริหารสูงสุดของบริษัท นกลุ่มทิสโก้ เพื่อ ห้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการทบทวนแ นดังกล่าว
เป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ห ่จะท าหน้าที่คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่ง ู้บริหารระดับสูง  นบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนรายได้เกินกว่า
ร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุ่ม 

8.5.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการเพื่อการพั นาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)  โดยได้มีการจัดตั้ ง  บริษั ท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้  จ ากัด (TISCO Learning Center Co. , Ltd. )  
เป็นหน่วยงาน  ่งมีเป้าหมาย นการวางแ นการพั นาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ห้กับองค์กร  
 ่านการพั นาศักยภาพและประสิทธิ ล การเพิ่ม ลิตภาพ และการพั นาศักยภาพความเป็น ู้น า โดยการพั นาองค์กรและ
บุคลากร นทุกระดับชั้น เพื่อพั นาและเสริมสร้างศักยภาพ ห้กับทรัพยากรบุคคล ห้สามารถป ิบัติงานได้อย่างเต มประสิทธิภาพ  
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  ่งส่ิงเหล่านี้ได้ท า ห้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและน ามา  ่งการพั นาเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่ างปี 
กลุ่มทิสโก้ได้มีการจัดหลักสูตรการพั นาต่างๆ แบ่งเป็น 9 โครงการหลัก ดังนี ้

1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

ประกอบด้วยโครงการพั นาศักยภาพ ู้จัดการและเจ้าหน้าที่ นสายธุรกิจต่างๆ รวม 7 โครงการยอ่ย 

1.1  โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program) 

พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่า ื้อรถยนต์ (Car Marketing Representative: CMR) มีบทบาทส าคั  นการน าเสนอ
และ ห้ค าแนะน า ลิตภัณ ์สินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้จ งได้ก าหนดหลักสูตรอบรมส าหรับพนักงาน หม่ และพนักงานป จจุบัน โดยมี
การจัดการอบรม ้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ห้พนักงานได้รับความรู้ความเข้า จเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น CMR การทบทวน
กระบวนการท างาน และ ห้พนักงานมีความรู้ด้าน ลิตภัณ ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร พร้อม ึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อ ห้บริการ
ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ  

1.2 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program) 

 ู้จัดการสาขาเป็น ู้บริหารประจ าแต่ละสาขา มีหน้าที่และบทบาทส าคั  นการดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ของสาขา ห้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จ งก าหนดหลักสูตรเพื่อ ห้ ู้จัดการสาขา มีความรู้ นแนวทางการท าธุรกิจ
สภาวะเศรษฐกิจ นป จจุบัน ก เกณ ์และวิธีการท างานที่ถูกต้อง รวมถ งทักษะ นการบริหารจัดการทีม อันแสดงถ งความเป็น  
มืออาชีพและเป็นก าลัง ลักดัน ห้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร จ 

1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเอนกประสงค์และการขายตรง (All Finance) 

เจ้าหน้าที่ All Finance มีหน้าที่น าเสนอ ลิตภัณ ์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ  ห้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   ่งพนักงานกลุ่ม
นี้จะต้องมีความรู้ น ลิตภัณ ์ มีความแม่นย า นกระบวนการท างาน ก ระเบียบต่าง ๆ รวมถ งมีทักษะการท าตลาดอย่างมืออาชีพ 

1.4 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit) 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit) มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อ ช้ประกอบการตัดสิน จ นการ ห้สินเชื่อกับ
ลูกค้ารายย่อย   ่งพนักงานกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้และทักษะ นการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมถ งต้องมีความแม่นย า นก ระเบียบ และ
กระบวนการท างาน นเรื่องต่าง ๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และธนาคารฯ ก สามารถปล่อยสินเชื่อ ห้กับลูกค้าที่มี
คุณภาพ ดังนั้นการทบทวน ความรู้ นเรื่องดังกล่าวจ งมีความส าคั  และจ าเป็นต่อการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) 

เจ้าหน้าที่ Customer Service มีหน้าที่ ห้บริการลูกค้าประจ าสาขา เป็น ู้ ห้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อท าธุรกรรม
กับธนาคาร   ่งพนักงานกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้และทักษะ นการ ห้บริการท่ีเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพ งพอ จสูงสุด ห้กับลูกค้า 
  ่งไม่เพียงแต่การ ห้บริการที่เป็นมืออาชีพ ความแม่นย า นการท างานก เป็นส่ิงส าคั ที่ต้องมีการทบทวนกระบวนการท างานอยู่เสมอ 

1.6 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (RSC Program) 

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น ู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อน ามา
พิจารณาการ ห้สินเชื่อ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ และแม่นย าเกี่ยวกับกระบวนการท างาน รวมถ ง
ก ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป ิบัติงานอย่างถูกต้อง 
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1.7 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Refresh COS) 

เจ้าหน้าที่ ห้บริการธนกิจสาขา จะต้องมีการทบทวนความรู้และทักษะที่จ าเป็น นการ ห้บริการได้อย่างเชี่ยวชา  
การปรับปรุงวิธีการท างาน ห้สอดคล้องกับก ระเบียบ หม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงค าน งถ งการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
และสร้างความพ งพอ จสูงสุด ห้กับลูกค้า  

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program) 

กลุ่มทิสโก้มีการพั นา ู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริ เติบโตของธุรกิจ   ่งท า ห้มีการเปล่ียนแปลง    
ทั้ง นแง่ของแนวทาง นการด าเนินธุรกิจ การ ห้นโยบายต่าง ๆ รวมถ งการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ โอกาส
สร้างได้" ดังนั้น ู้ด ารงต าแหน่ง “หัวหน้างาน”  นทุกระดับท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนองค์กรทุกคน ถือเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคั ยิ่งต่อ
องค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้า จถ งบริบทภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร ว (External Change) เพื่อการปรับตัว
 ห้ทัน แต่ยังจะต้องสามารถกระตุ้นจูง จ ห้ทีมงานภาย นหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้า จและสามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ตลอดจนวิธีการท างาน  ห้ทันต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกได้ด้วย และเพื่อ ห้การพั นาศักยภาพของ ู้บริหาร นทุกระดับเป็นไป น
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จ งก าหนด ห้มี "โครงการพั นาศักยภาพ ู้บริหาร TISCO Leadership Development Program" 
ส าหรับพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงการส าหรับ ู้บริหารระดับกลาง และ ู้บริหารระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ห้ ู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็น ู้น าที่ดีมีความสามารถทั้ง นด้านความเข้า จเรื่ององค์กร ความส าคั 
ของภาวะ ู้น ากับการบริหารคน การท าความเข้า จประเภทของ ู้ ต้บังคับบั ชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อรับมือ
กับองค์กรยุค หม่ และสามารถน าไปพั นาศักยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชิ  ู้บริหารจาก
หน่วยงานภายนอก และ ู้ทรงคุณวุ ิมาบรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ์ นด้านการบริหาร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบความคิด น
การจัดการของ ู้บริหารด้วย 

   3.  โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program) 

  โครงการนี้จัดข ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพั นาความรู้ ทักษะและความสามารถของ ู้เรียน เพื่อ ห้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่ม ู้เรียน คือ บุคลากร ู้ที่ได้รับการคัดเลือก ห้เป็นกลุ่ม ู้มีศักยภาพขององค์กร และน ามา
พั นาเพื่อ ห้เติบโตเป็น ู้บริหารขององค์กร นอนาคต   ่ง ู้เรียนจะไม่ได้ถูกพั นาเพียงด้าน ดด้านหน ่งเท่านั้น แต่จะถูกหล่อหลอม
 ห้มีความรู้โดยรอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร นอกจากนี้ ู้เรียนยังต้องพั นาทักษะการส่ือสารและการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับ ู้อื่น  ่านการท าโครงงานร่วมกับ ู้เรียนคนอื่นจากต่างสายงาน นองค์กร รวมทั้งเรียนรู้ปรัช าที่สามารถน าไป ช้ นการท างาน
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ตลอดจนต้องเปิดรับส่ิง หม่ๆและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมอยู่เสมอ 

4. การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานส าหรับหัวหน้างานใหม่ (New Manager Orientation Program) 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถ งความส าคั ของหัวหน้างาน  นการบริหารเพื่อการควบคุมงานและ การบริหารก ากับดูแลบุคคล น
หน่วยงาน ห้สามารถป ิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานส าหรับหัวหน้างานเป็นส่ิงที่หัวหน้างานต้องน าไปประยุกต์ 
และ ป ิบัติ การคิดเชิงกลยุทธ์ นแบบต่างๆ คือพื้นฐานของการจัดการทั้งหมดของ ู้บริหาร  นการน าไป ช้เพ่ือวางแ น และตัดสิน จ
ทางธุรกิจ 

5. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 

กลุ่มทิสโก้ได้ ห้ความส าคั กับการพั นาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งานทั้งความรู้
เฉพาะทาง ความรู้ด้านธุรกิจ และการพั นาตนเอง เพื่อส่งเสริม ห้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง นการป ิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิ ล โดยมีแ นพั นาตาม Learning roadmap ทีเ่หมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุน
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 ห้พนักงานได้รับการพั นาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ ึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภาย น และการ ึกอบรมที่จัดโดยสถาบัน
ภายนอก  

6. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 

กลุ่มทิสโก้ได้ ห้ความส าคั  นการตระหนักรู้และส่งเสริม ห้พนักงานย ดมั่น นค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชา  
(Mastery) ความ ื่อสัตย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ ส่ จ นลูกค้า (Customer Priority) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนด
อุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการ ห้ค าแนะน า (Guidance) โดยมุ่งเน้น ห้พนักงาน นทุกระดับสามารถ
แสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กร ่านโครงการ Value in Practice   ่งเริ่มจากการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
และค่านิยมจากระดับ ู้บริหาร  ห้กับหัวหน้างานเพื่อสร้างความเข้ า จที่ตรงกันและสามารถน าไปสู่การป ิบัติหน้าที่ได้ 
อย่างสอดคล้องของพนักงานทุกระดับ รวมถ งการออกแบบการส่ือสารและหลักสูตร ึกอบรมที่จะต้องสอดคล้องกับค่านิยม  
อย่างชัดเจนและได้บรรจุไว้ นการ ึกอบรม กิจกรรมพนักงาน นรูปแบบต่างๆ ดังนี ้

 นการ ึกอบรมพนักงาน จะเริ่มสร้างการตระหนักรู้และความเข้า จ นพฤติกรรมค่านิยม นการปฐมนิเทศพนักงาน การ
 ึกอบรมความรู้ ห้พนักงานมีความรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม เช่น ความเชี่ยวชา  ลิตภัณ ์และกระบวนการท างานท่ี
มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพั นา ห้พนักงานสามารถ ห้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรูเ้บื้องต้นด้านการเงิน  ่านการจัดแคมป์วิชาการ
 ห้กับเยาวชน นระดับมัธยมศ กษาและอุดมศ กษา การอบรม Market Conduct ท างานอย่าง ื่อสัตย์สุจริต ไม่ปิดบังข้อมูลแก่ลูกค้า 
อันเป็นส่ิงที่ทิสโก้ ห้ความส าคั เสมอมา  

กิจกรรมพนักงานและการส่ือสารเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและ      
น าค่านิยมขององค์กรมา ช้ นการป ิบัติหน้าที่  โดยสร้างการมีส่วนร่วมประชุมเพื่อแก้ป  หา นองค์กรอย่างสร้างสรรค์  
รวมถ งการจัดโครงการประกวดและโครงการชมเชยต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ค่านิยมและวั นธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้มีการวัด ลพฤติกรรมค่านิยมองค์กร ่านแบบส ารวจความพ งพอ จพนักงานประจ าปี โดยพบว่า   
 นปี 2563 พนักงาน นกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงออกถ งค่านิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมค่านิยมอยู่ที่ 8.47 จากคะแนน
เต ม 10 คะแนน เพิ่มข ้นจากปี 2562 ที่คะแนนอยู่ที่ 8.31 คะแนน จาก ลการส ารวจพบว่าพนักงานสามารถสะท้อนค่านิยม Integrity 
(ความ ื่อสัตย์) Customer Priority ( ห้ความส าคั กับลูกค้า) Guidance ( ห้ค าแนะน า) และ Mastery (ความเชี่ยวชา )  
ได้อย่างเด่นชัด   ่งสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรมุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เมื่อดูคะแนนการส ารวจของหน่วยงานภายนอก น
หัวข้อเดียวกัน พบว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้า จ และมองเห นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร นทุกวัน โดยได้คะแนนสูง
ถ งร้อยละ 84 

 นอกจากการส ารวจความพ งพอ จพนักงานประจ าปีแล้ว กลุ่มทิสโก้ได้จัด ห้มีการส ารวจความพ งพอ จของพนักงาน จาก
การประเมินของหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นประจ า โดย นปี 2563 ท าการส ารวจโดยคินเ  นทริค ประเทศไทย (Kincentric 
Thailand) โดย นครั้งนี้ คะแนนการประเมิน นภาพรวมของโครงการได้คะแนนเพิ่มข ้นกว่าการส ารวจ นปี 2561 และอยู่ นระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของภูมิภาค 

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

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถ งความส าคั ของการที่พนักงานทุกคน นองค์กร สามารถเข้าถ งและได้รับการพั นาศักยภาพและ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จ งได้พั นาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)   ่งจะช่วย ห้พนักงานทุกคน สามารถ
เข้าถ งองค์ความรู้ ่านการศ กษา นรูปแบบ e-learning และสามารถติดตาม ลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ โดยพนักงานทุกคน น
องค์กร ได้รับการเรียนรู้และทดสอบ ่านระบบ e-Learning ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มระบบการเรียนรู้ ่าน Micro 
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Content และ Podcast เพื่อ ห้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร ว  ่านรูปแบบและช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้น
 ห้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วย 

8. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

กลุ่มทิสโก้ค าน งถ งความเชี่ยวชา และป จจัยแห่งความส าเร จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมา นองค์กร  
มาอย่างยาวนาน และเพื่อ ห้การรวบรวมและน าองค์ความรู้เหล่านี้ไป ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ งได้มีการริเริ่มโครงการจัดการ  
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ข ้น เพื่อถอดองค์ความรู้ นองค์กร ห้ครบถ้วนไม่สู หาย โดยเริ่มจากบุคลากร ู้เชี่ยวชา 
และมีประสบการณ์ รวมถ ง ู้เกษียณอายุ และน ามารวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเ ยแพร่ ห้พนักงานได้เรียนรู้ และเป็นทรัพยากรท่ีจะ
 ช้ นการพั นาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง นอนาคต 

9. โครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (OASIS) 

เพื่อตอบรับต่อความเปล่ียนแปลง นสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดข ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มทิสโก้ได้จัด ห้มี
โครงการสร้างวั นธรรมเพื่อความก้าวทันความเปล่ียนแปลง โดยสร้าง  Growth Mindset  ห้กับพนักงาน นทุกระดับ โดยมี
วัตถุประสงค์ ห้พนักงานสามารถเปิดรับไอเดียและแนวคิด หม่ๆ ตลอดจนน ามาประยุกต์ปรับ ช้ รวมถ งการเก บและส่งต่อความรู้ ห้
กว้างขวาง นองค์กร จ งท า ห้เกิดโครงการโอเอ ิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับ ช้- ห้ต่อ เพื่อ ห้พนักงานสามารถก้าวทันและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ นยุคป จจุบันได้   ่งเป็นจุดเริ่มต้น นการสร้างนวัตกรรม ห้เกิดข ้น นธุรกิจและองค์กร โดยการเรียนรู้ ค้นคว้า และ
สร้าง ลงานจากพนักงาน นทุกพื้นที่   ่งโครงการนี้ สร้าง ลลัพธ์ได้เป็นที่น่าพอ จ โดยท า ห้เกิดพื้นที่และสภาพแวดล้อม ห้เกิด 
การแบ่งป นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ นองค์กร สร้างโอกาส นการแสดงความคิดเห นและไอเดีย หม่ๆ น าไปสู่การเสนอแนวคิด  
จัดการประกวด และลงมือท าไอเดีย ห้เกิดข ้นจริงได้ นองค์กร 

โครงการโอเอ ิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับ ช้- ห้ต่อ ได้รับรางวัล โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพั นาทรัพยากร
มนุษย์ ประจ าปี 2563 (Thailand HR Innovation Award 2020) ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบัน
พั นาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่ม ล ลิตแห่งชาติ และคณะพั นาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณ ิตพั นบริหารศาสตร์     
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นอกจากนี ้ทิสโก้ยังมีหลักสูตรการ ึกอบรมอื่นๆ เพื่อพั นาศักยภาพของพนักงานอีกรวม 226 หลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก้ 

     
โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 โครงการพั นาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 
 โครงการพั นาเจ้าหน้าที่ ห้บริการธนกิจสาขา 
 โครงการพั นาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่า ื้อรถยนต์ 
 โครงการพั นา ู้จัดการเช่า ื้อ 
 โครงการพั นาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย 
 โครงการพั นา ู้จัดการป ิบัติการ   
 โครงการพั นา ู้จัดการสาขา 
 โครงการพั นาเจ้าหน้าที่สินเชื่ออเนกประสงค์และ
การขายตรง   

 โครงการพั นาพนักงานบริการลูกค้า  
 โครงการพั นาพนักงานบริการตัวแทนจ าหน่าย    
 โครงการพั นา ู้จัดการเขตสมหวัง 
 โครงการยกระดับวิชาชีพด้านการแนะน า และ
วางแ นการลงทุนและคุ้มครองความเสี่ยง 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร 

 โครงการส าหรับ ู้บริหาร
ระดับกลาง 

 โครงการส าหรับ ู้บริหารระดับต้น 
 โครงการพั นา ู้บริหาร ึกหัด 
 การ ึกอบรมความรู้พื้นฐาน
ส าหรับหัวหน้างาน หม่  

 (New Manager Orientation 
Program)  

การฝึกอบรมตามความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน 

มีแ นพั นาตามแ นการเรียนรู้ 
(Learning Roadmap) ที่เหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
ของแต่ละหน่วยงาน 

    

 

โครงการปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

 โครงการพั นากระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design thinking)  

โครงการจัดการองค์ความรู้ 

รวบรวมและถอดองค์ความรู้จาก 
 ู้เชี่ยวชา และมีประสบการณ์ 
ตลอดจน ู้เกษียณอายุ อย่างเป็น 
ระบบ เพื่อน า มาถ่ายทอดและ
เ ยแพร่ ห้กับพนักงาน 

   

 
ระบบจัดการการเรียนรู้ 
และ e-Learning  

 
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อป ี

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนกังาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนชั่วโมง ึกอบรมเฉล่ีย (ชม./คน/ปี) 31.74 23.00 25.65 
จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 
ชาย 
ห ิง 

36.34 
29.64 

27.04 
21.16 

26.02 
25.49 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน (ชม./คน/ปี) 
ระดับ ู้บริหาร (1) 

ไม่ ช่ระดับ ู้บริหาร (2) 
51.79 
31.36 

38.22 
22.72 

34.29 
25.48 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ าแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี) 
ลูกค้ารายย่อย 
ลูกค้าบรรษัท 
ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 
สนับสนุนองค์กร 

24.03 
14.73 
53.93 
3.80 

18.18 
16.37 
36.00 
42.99 

23.96 
14.56 
30.92 
27.94 

หมายเหตุ   (1) ระดับ ู้บริหาร หมายถ ง ระดับหัวหน้างานจนถ งระดับ ู้บริหาร 
                                (2) ไม่ ช่ระดับ ู้บริหาร หมายถ ง พนักงานต่ ากว่าระดับหัวหน้างาน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) ของกลุ่มทิสโก้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคารให้ปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งก ากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) นอกจาก
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังก าหนดให้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นประจ าทุกปี 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่          
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก ากับดูแล
กิจการ แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ของ องค์คณะก ากับดูแล และนโยบายการ
ปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัดและสม่ าเสมอ 
ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน 5 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ              
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
www.tisco.co.th)  

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถ
น าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กลุ่มทิสโก้ให้พนักงานทุกคนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของกลุ่มทิสโก้เป็นประจ าทุกปี และน าผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และ
ความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการส่ือสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริม
การก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยกลุ่มทิสโก้พัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และก าหนดให้พนักงานที่ได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ศึกษาหาความรู้เพิ ่มเติมและ            
ท าแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการก าหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องท าแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าท างานระหว่างปีทุกคนก็ถูกก าหนดให้ท าแบบทดสอบดังกล่าวด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบ
ในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 
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นโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ใช้บังคับกับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด สรุปได้ดังนี ้

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ               
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกลุ่มทิสโก้ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและ
เวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานของกลุ่มทิสโก้อย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ 

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้ 

ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระท าที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

ข) ก าหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด 

ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มทิสโก้อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน)             
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข. 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบก าหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้             
กลุ่มทิสโก้ได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอ านวยความสะดวกในการช่วย
ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย 

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปี
บัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เปิดโอกาส
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส าคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี ้

 การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม 

กลุ่มทิสโก้จัดท าเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่กลุ่มทิสโก้จะด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระการประชุมที่ส าคัญ) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
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 การเข้าร่วมประชุม 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
ถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้
ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง 
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น กลุ่มทิสโก้ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 ราย พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออก
เสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งน าส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร 

 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ก่อนวันประชุม กลุ่มทิสโก้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้า          
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง          
ความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะด าเนินการอย่างดีที่สุดให้กรรมการ
ทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถามอีกด้วย          
โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80.0000 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 

 การด าเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามล าดับท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง มีหุ้น            
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจ านวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น 
ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน กลุ่มทิสโก้ได้น าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อ         
ความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด  ทั้งนี้  กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มี
บุคคลภายนอกท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทเมื่อเสร็จสิ้น
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การตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่       
ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย          
ทั้งโดยตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินที่มีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม  

1. ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับประโยชน์
โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มทิสโก้กับคู่ค้า และมีส่วนส าคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับท าให้กลุ่มทิสโก้มี          
ความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. พนักงาน 

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ท้ังที่เป็นพนักงานประจ าและพนักงาน
สัญญาจ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับ       
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน รวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. ลูกค้า 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับ
ลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและ
มาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือส่ิงตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี ้

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันใน          
การด าเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ กลุ่มทิสโก้จะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตใน
ภาคเอกชน (Collective Action Coalition) 

5. คู่แข่ง 

กลุ่มทิสโก้งดการกล่าวโจมตีหรือการกระท าใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัด            
การแข่งขันในตลาด ทิสโก้ด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยท างานภายในกรอบของ
กฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระท าที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน เช่น 
เงื่อนไขในการบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรีและ
ไม่ถูกขัดขวางในการเปล่ียนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้จะจัดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมใน         
การระงับหรือไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
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6. สังคม 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยได้
ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยัง่ยืนซึง่มีความส าคญัต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนุนการศึกษา
และความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม  การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยในบางโอกาส 
เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ 

7. ส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักว่าส่ิงแวดล้อมที่ดีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต จึงได้มีการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม   

นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย 
อาทิ เปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ ์เคาน์เตอร์บริการทั้งที่ส านักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ และจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่นๆ ต่อกลุ่มทิสโก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานก ากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื่องส าคัญอื่นๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มทิสโก้และ
กฎระเบียบ ตลอดจนการก ากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความส าคัญไปยังคณะอนุกรรมการ
ก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการก ากับความเส่ียงเพื่อ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการก ากับความเส่ียงจะรายงานเรื่องที่มีนัยส าคัญไปยังคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป 
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดท าแนวนโยบายการแจ้งเบาะแส และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและ         
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ   

นโยบายการรับแจ้งเบาะแส 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้มี             
การก าหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท นโยบายการรับแจ้งเบาะแสมีการก าหนด
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนส าหรับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานท่ี 
เข้าข่ายเป็นการกระท าทุจริต การกระท าผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติมิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการปฏิบัติงาน
หรือความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระท าที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายัง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานก ากับ เลขที่  48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม       
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ช่องทางดังกล่าวมีการส่ือสารและแจ้งให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์กร 
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ส าหรับพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีที่พบ
รายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line)                
ช่องทางดังกล่าวมีการส่ือสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน (HR Help Line) นั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องที่กระท าผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบพบว่ามี
การกระท าผิด จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ก าหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ         
การกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยส าคัญ 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

กลุ่มทิสโก้ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี ้

ช่องทางที่ 1    การร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน  
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน 

ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนโดยจัดท าเป็นหนังสือ และส่งมาที ่ 
ประธานคณะกรรมการตวจสอบ หรือ หน่วยงานก ากับ  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข  
โทรศัพท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800 

ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ช่องทางที่ 5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) ส าหรับพนักงาน 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กลุ่มทิสโก้มีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญ
อย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ค าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินอื่นที่ส าคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อก าหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ 

การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์
ของกลุ่มทิสโก้ การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน เป็นต้น 

กลุ่มทิสโก้จัดท ารายงานต่างๆ เพื่อน าส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็น
ธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท ารายงานอธิบายถึงผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคัญในรอบปีให้        
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้ นด าเนินการ            
โดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่คณะกรรมการจะอนุมัติการประเมินเป็นขั้นตอน
สุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบ
ทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดท ารายงาน                       
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็นการตรวจสอบ
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวม
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ตลอดจนรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนการปฏิบัติที่จะ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จ านวนครั้งของการ
ประชุม จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร และ
ข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้  

กลุ่มทิสโก้มอบหมายให้ส านักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ใน
หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และ
ชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดย
กิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าว
ต่อส่ือมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และ
การพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการ
ส่ังการ อนุมัติ และดูแลการด าเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอดต าแหน่ง
งาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ก ากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเส่ียงและ
ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรและก ากับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ) 

จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับ
องค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จ าเป็น อาทิเช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามท าความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของกลุ่มทิสโก้อย่างเป็นอิสระ  

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

กลุ่มทิสโก้ก าหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจน
สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 

คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย         
ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ความเข้าใจในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ โดยมี         
การก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละ
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ท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะในการประชุม        
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับต าแหน่ง 
โดยก าหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจจัดการ ต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่งหรือหลายต าแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจจัดการ หรือที่ปรึกษาที่ท า
หน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน       
โดยไม่นับรวมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเล่ียงการรับต าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

นอกเหนือจากการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วประธานคณะกรรมการ
ยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด 
เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็น
ประธานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับความเส่ียง อีกด้วย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน              
เพื่อการถ่วงดุลอ านาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมี
โครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน              
อย่างเหมาะสม 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
รายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทก าหนดให้
กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดท ารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
จัดเก็บและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการด าเนินงาน และบทบาทด้านการก ากับดูแลกิจการ 
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม ดูแล และ
ควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายส าคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกน าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด  

 

 



ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การก ากับดูแลกิจการ 
 

81 

(1) บทบาทด้านผลการด าเนินงาน - การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต
ของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะส้ัน ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถน าไปปฏิบัติและ
ประเมินผลได้อย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจาก
คณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการท าประมาณการโดย ฝ่ายจัดการในแต่ละปี 
แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งในกรณีที่การด าเนินงานต่างไปจากแผนที่
ก าหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
โดยฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จลุล่วง          
ตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคล่ือนของผลการปฏิบัติงานจาก
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อด าเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงท ี

คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการก ากับควบคุมการด าเนินธุรกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะยาว และระยะส้ันของกลุ่มทิสโก้ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมและน าเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ             
โดยคณะกรรมการจะต้องดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักการด าเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้            
ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจด าเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจ ากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเล่ียงได้ อันเป็นผลจาก
การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง 

นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้ และจะต้องสามารถปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมได้
เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป การจัดท านโยบายที่ชัดเจนเป็น             
ลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการส่ือสารที่ผิดพลาดได้ กลุ่มทิสโก้จะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้อง
รองรับแล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเส่ียงที่เหมาะสม 

ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการส่ือสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันท้ังหมด คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการท ารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการท ารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้  หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน                  
โดยจะรายงาน และ/หรือ น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการท า
รายการปกติการค้าทั่วไป บุคคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติ การเข้าท ารายการ
ดังกล่าว 

(2) บทบาทด้านการก ากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่   

แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ส าคัญ ส่วนใหญ ่รวมทั้งการบริหารงานประจ าวันให้แก่ฝ่ายจัดการแล้ว
ก็ตาม คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามบทบาทด้าน
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของบริษัทตลอดเวลา รวมทั้ง
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ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้บริษัทมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการด าเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้ง           
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มทิสโก้อยู่เสมอ 

ฝ่ายจัดการจัดท ารายงานและน าเสนอให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ และ                   
ผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวน
ของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือส าคัญที่คณะกรรมการจะใช้
ในการท าหน้าที่สอดส่องดูแลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วย                
ความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น            
การใช้อ านาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานดังกล่าว 

คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้เป็นประจ า 
รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด  มาตรฐานทางธุรกิจ              
การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการควร
ก าหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าทีแ่จ้งให้คณะกรรมการทราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปล่ียนแปลงใดๆ 
ในธุรกิจ และขั้นตอนของทางการซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งก าหนดให้ฝ่ายจัดการจัดหาข้อมูลสนับสนุนให้แก่
คณะกรรมการในการวางแผนทางกลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย หรือก ากับดูแลกิจการหรอืธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ด้วย  

ส าหรับหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึง                
ความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอใน
การก าหนดตัวชี้วัดความเส่ียงวิธีการประเมินความเส่ียง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเส่ียงของบริษัทซึ่งฝ่ายจัดการจัดท าขึ้น 

กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้องจัดท า
รายงานต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ
ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบควบคุม
ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงท ี

4.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง  
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิก
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีส านักเลขานุการบริษัทเป็นส่ือกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ 
รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นประจ า
ทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งก าหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
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กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2563                
มีกรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส้ิน 9 ท่าน จาก 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
1. นายปลิว มังกรกนก หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 

โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 

2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

โดย  บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 
        โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

โดย  บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 

โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 
4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 

 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 
โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 

5. นายสถิตย ์อ๋องมณี หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

โดย  บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 

โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 
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ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย ์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 สัมมนา Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective 
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

โดย  บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 

โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

โดย บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 

โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 
8. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 
โดย Bain & Company, Thailand, Inc 

9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 
 Innovating from Necessity: The Digital Business Building Imperative in the Current Crisis 

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 สุดยอดผู้น าวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

โดย บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด 
 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

โดย  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis 

โดย Bain & Company, Thailand, Inc. 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2563 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 
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4.3 แผนการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งงานท่ีส าคัญไว้ครบทุกต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ด าเนินการดูแลให้มี
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม 
ส าหรับงานในต าแหน่งบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาของบริษัทแม่อนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่
สามารถสืบทอดในแต่ละต าแหน่ง 

5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่ส าคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในคุณค่า 
เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพนับถือ         
ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพนักงานทิสโก้ 

บริษัทในกลุ่มทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นท่ีจะรักษามาตรฐาน          
อันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง 

ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจัดการอย่างเหมาะสมให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องอย่างมีสาระส าคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น 

ค) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็น  
การรับหรือให้สินบน 

ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มี           
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญใน
รายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยมี
อ านาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขต
การด าเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สมาชิกใน
คณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการ
ดังกล่าวเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ (สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)  
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คณะกรรมการบริหาร  รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบายแผนกลยุทธ์และ
ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ขั้นตอนการด าเนินการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านอื่นๆ ตลอดจนทบทวนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งยังมีอ านาจแต่งตั้ง
และให้ค าแนะน าคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก้  

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามข้อก าหนดของทางการภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารมีการน ามาใช้และปฏิบัติจริง  

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4 ท่าน ได้แก่          
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) นายซาโตชิ โยชิทาเกะ และ             
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ เป็น กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงอย่าง                
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเส่ียงที่บริษัทสามารถ
ยอมรับได้ 

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการก ากับความเส่ียง ตามข้อก าหนดของทางการ คณะกรรมการก ากับความเส่ียงของธนาคาร 
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการก ากับความเส่ียงของบริษัทแม่ ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับความเส่ียงมีการน ามาใช้และปฏิบัติจริง  

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ นายศักดิ์ชัย                 
พีชะพัฒน์ และ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ เป็นกรรมการก ากับความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการก ากับดูแลและทบทวนรายงานทาง การเงิน 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
หน้าที่ในการท าให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการ
จัดท ารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของกลุ่มทิสโก้ เพื่อตรวจสอบงบการเงินท่ีจัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินเหล่านั้นว่าได้แสดง ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ ตลอดจนท าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์
กับผู้สอบบัญชีด้วย  

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อก าหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร จะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า
ความรับผิดชอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการน ามาใช้และปฏิบัติจริง  

 

 



ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การก ากับดูแลกิจการ 
 

87 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3 ท่าน ได้แก่                        
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสถิตย์ อ๋องมณี และ ดร. กุลภัทรา  
สิโรดม เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของธนาคารทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของธนาคาร (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท)  

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคาร 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารทิสโก้ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวม
ของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผลจากการ
ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของของบริษัทใหญ่ภายใต้แนวปฏิบัติใน               
การก ากับและรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเส่ียงท าหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเส่ียงโดยรวมของ
ธนาคาร ตามแนวทางและข้อก าหนดในการบริหารความเส่ียงโดยคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง จัดให้มีการรายงาน
ฐานะความเส่ียงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ วิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจใหม่ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นที่ท าธุรกิจการให้สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติใน
การให้สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มีการดูแลและควบคุมความเส่ียงด้านสินเชื่อที่ครบถ้วน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสอบ
ทานสินเชื่อ ท าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์

 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่น านโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการสินเชื่อที่มี
ปัญหาและการตั้งเงินส ารองของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมเพื่อทบทวน จัดการ และ
ติดตามสินเชื่อที่มีปัญหา มาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงมี
หน้าที่ รายงานสินเชื่อที่มีปัญหา การกันส ารอง และประเด็นที่มีนัยส าคัญทั้งหมดต่อ คณะกรรมการบริหารและ      
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทแม่เป็นประจ าตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ 
ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื่นๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่มี           
ความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ส าคัญอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคารได้ โดยก าหนดให้มี
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จ านวนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ในขณะท่ีจ านวนตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ              
และ/หรือกรรมการอิสระแทนกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                
หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ /หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่ง             
ตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทเป็นดังนี ้

1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนด 

2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทีต่นถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้           
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ            
ที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมี   

3) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการท้ังชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิม
รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได ้

4) ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีต าแหน่งว่าง
ลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ินก าหนดเวลาดังที่ระบุไว้แล้ว ให้กรรมการที่
คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจาก
กรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เข้าสืบต าแหน่งแทนชอบท่ีจะอยู่ได้ 
ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง      
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถ
และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ได้แก่ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย             
ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกัน อย่างใกล้ชิด                  
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแมเ่พื่ออนุมัติ 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระน้ัน บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี ้

1.    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ          
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ           
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

3.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
จัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี  

4.    ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา                 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ        
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

5.    ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณ                 
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 
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7.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้         
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

8.    ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น                  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

9.    ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ                    
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระก่อน
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ให้สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่                 
1 พฤษภาคม 2565 และ 

11. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้
ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ 

9.3.4   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1 

- ไม่มี - 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อย รวมถึงธนาคาร              
วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและใช้ทรัพยากรที่มี
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ท าให้มั่นใจว่าธุรกิจด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกันและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทแม่ท าหน้าที่ ก ากับดูแล 
ก าหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัทแม่ยังรวมศูนย์การควบคุมและ
หน่วยสนับสนุนทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งท าหน้าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ 
ตลอดจนการด าเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต 

บริษัทแม่ ในฐานะบริษัทก ากับดูแล เป็นผู้ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใน
กลุ่มทั้งหมด แม้ว่ากลุ่มทิสโก้จะใช้กระบวนการจัดท าและด าเนินแผนกลยุทธ์ทั้งจากระดับบนลงสู่ล่าง และจากระดับล่างขึ้นสู่บน        
แต่คณะกรรมการเท่านั้นที่มีอ านาจสูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และ
งบประมาณด้านการเงิน ซึ่งน ามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

 

                                                                    
1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 
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ด้วยอ านาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายก ากับดูแลกิจการ บริษัทแม่จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการ          
ชุดย่อย ของบริษัทย่อยทั้งหมด ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมัติธุรกรรมที่มีนัยส าคัญ และติดตามผล          
การด าเนินงานและประเด็นที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่ 

หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ท้ังนี้ การบริหารงานแบบรวม
ศูนย์ ครอบคลุมถึงการก ากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเส่ียง การควบคุมเครดิต การก ากับและ
การควบคุมภายใน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจและการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดท า
นโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิง        
กลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายรูปแบบ มีบทบาทหลักในด้านการตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์           
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการด าเนินธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 
แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่ก าหนด โดยมีการติดตามผลประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัทย่อย จัดท าเป็น
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทแม่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ การก ากับดูแลในเรื่องการตัดสินใจและการควบคุมที่ส าคัญ รวมถึง         
การตัดสินใจที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการควบรวมหรือการร่วม
เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่ 

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลักท่ีมี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment)         
ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุ่ม ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการ 

เพื่อให้การท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง1 
กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารท่ีบริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหารจัดการ
บริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามดูแล
ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด โดยการก ากับดูแลดังกล่าว 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแล รายละเอียด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อย่อย 8.1 และ 9.2 ส าหรับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการท ารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

 

                                                                    
1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ รักษาความลับของลูกค้า และไม่ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบท่ีมีต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่ง
รวมถึงการที่พนักงานไม่น าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                     
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งก าหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า 

กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเปิด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานก ากับ และห้ามผู้มี
ส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันท าการสุดท้ายของทุกเดือน 
จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท  

นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทโดยใช้
ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่
รักษาความลับของข้อมูลภายในท่ีได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับอนุญาติหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมาย และในกรณีที่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย          
1 วันก่อนการซื้อขายหุ้น ตามทีน่โยบายการก ากับดูแลกิจการก าหนด 

กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้ก าหนด รวมถึงการน าข้อมูลภายในไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัท  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

9.6.1   ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)  

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 
5,800,000 บาท  

9.6.2  ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  

ในปี 2563 ธนาคารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

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

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทแม่ได้น าเสนอการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช้ในกลุ่ม        
ทิสโก้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ของบริษัทแม่ พบว่า
คณะกรรมการได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็น
อย่างดี รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ           
การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้ ในปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความเห็นว่า กลุ่มทิสโก้มีนโยบาย มาตรการ 
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และกระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ใน CG Code ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และแนวโน้มของ
บริษัทชั้นในระดับสากลแล้ว แต่ยังมีบางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการได้รับหลักการไว้และจะน ามาปรับใช้ต่อไป ได้แก่ 

หลักปฏิบัติ CG Code ค าชี้แจง 

1. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมา
ช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อย
ทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการ  ดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ าป ี

คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทแม่ว่า กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว แต่อาจ
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกได้ในอนาคต 

2. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ     
มีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล  
ถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

คณะกรรมการ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ได้จัดท านโยบายการประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการ ก าหนดให้มีการทดสอบความเป็นอิสระของ
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 1 
พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้กรรมการ
อิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

9.8  ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

- ไม่มี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นในการพัฒนาและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพในการบริหารจัดการครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย  
มิติส่ิงแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ขณะเดียวกันการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้มิได้พิจารณาเพียงบริบทความยั่งยืนขององค์กร ยังบูรณาการประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารและแนวทางการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต โดยก าหนดกลยุทธแ์นวทางการพัฒนาความยั่งยืน
เป็น 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อน ามาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการด าเนินงาน
หลักตามพันธกิจขององค์กรและด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดีควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าให้สังคมและส่ิงแวดล้อม ส าหรับการมุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Banking) เพื่อให้เกิด 
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของกลุ่ม เพื่อน ามาใช้ใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินการด้านความยั่งยืนตามหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญ โดยกรอบความยั่งยืน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้น ามาผนวกเข้าสู่การด าเนินงานหลักตามพันธกิจ
ขององค์กร ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนานาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ  

จากกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ข้างต้น กลุ่มทิสโก้ได้น ามาก าหนดเป็นแผนด าเนินการด้านความยั่งยืนใน
ระยะ 3 ปี (Sustainability Roadmap) และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดการด าเนินการ 
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ให้ความส าคัญ โดยก าหนดเป้าหมายทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว ทั้งนีเ้พื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการด าเนินการดังกล่าวยังเป็นหัวข้อความ
ยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส าคัญ กลุ่มทิสโก้จึงมีการทบทวนแผนการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ซึ่งกรอบความยั่งยืน 
แบ่งออกเป็น 3 หมวด โดยมีกิจกรรมหลักตามแผนการด าเนินการด้านความยั่งยืนที่ระบุภายใต้กรอบความยั่งยืน ดังนี้ 

1) การเป็นผู้น าตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ ได้แก่ 
- การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
- การบูรณาการการก ากับดูแล การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลลูกค้า 
- การธนาคารเพื่อความยั่งยืน  
- การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล 

2) การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
- การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  
- ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและการบริหารความเส่ียง 
- คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

3) การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ 
- การให้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
- การให้ความรู้ทางการเงิน 
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- การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม   
- การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้  

ซึ่งผลการด าเนินงาน ปี 2563 สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
1) การเป็นผู้น าตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ 

กลุ่มทิสโก้สนับสนุนการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ  
โดยจัดท านโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ก าหนดแผนการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการให้สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบ และจัดท ารายการสินเชื่อต้องห้าม รวมถึงสนับสนุนการลงทุนอย่างรับผิดชอบในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยน ารายได้
ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ โครงการกองทุนภูมิคุ้มกันบ าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2) การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ให้ความส าคัญต่อก ากับดูแลการด าเนินการตามนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการได้รับบริการที่ค านึงประโยชน์ของลูกค้า มีการบริหารความเส่ียงองค์กร 
อย่างเหมาะสม และรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันใน 
ทุกรูปแบบ นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญต่อการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมควบคู่กับพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

3) การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ 
กลุ่มทิสโก้ด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดยขยายสาขา “สมหวัง เงินส่ังได้” การให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและภัยทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube Channel  
ซีรี่ย์ชุมชนสมหวังหมู่ 8 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางภาครัฐ ลดการสัมผัส เว้นระยะห่างทางสังคม 
ให้บริการและอ านวยความสะดวกลูกค้าผ่านระบบ Mobile Banking นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงาน ลดการใช้กระดาษและพลังงานไฟฟ้า งดใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารในสถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มทิสโก้ และลดการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง หรือน ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
เช่น โครงการ ลด พก แยก ปี 3  “เราใช้ เราแยก” และ  โครงการ “วน” 

ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563” 
ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards (Global Reporting Initiative: GRI) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทาง
การเงิน (Financial Services Sector Disclosures) โดยระบุรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อ
เรื่องความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การด าเนินงานที่มีนัยส าคัญในช่วงปี 2563 ที่ครอบคลุมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนน าเสนอความเชื่อมโยงของ
การด าเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระดับสากล ปี 2573 (SDG2030) 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
มาตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน โดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นหน่ึงในค่านิยม
ขององค์กร รวมถึงการก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยระบุเป็นข้อปฏิบัติในคู่มือ 
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการก ากับดูแล
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กิจการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th)  

การด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ 
1) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทจะถูกใช้เป็น

ช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
สอดคล้องกับตามแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ือสารสาระส าคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การจัดท าส่ือการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจรติ
คอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) 

2) ก าหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยก าหนดห้ามรับของขวัญ หรือ  
ส่ิงตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ 
กลุ่มทิสโก้จะน าไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้หรือองค์กรการกุศลอื่น โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศ
นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร รวมถึงจัดท าหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญกับพนักงานและผู้บริหาร  

3) จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจาก
บุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร 
ทั้งนี้ข้อมูลท่ีได้รับจะถูกน าไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

4) ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจ าทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณา   

5) ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน  
ก. จัดส่งหนังสือเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้าของกลุ่ม

เป็นรายบริษัท พร้อมกับการน าส่งจรรยาบรรณคู่ค้าที่ผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณคู่ค้า 

ข. แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมือ
อื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2563 นับเป็นปีที่ 10 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้
แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data“ ซึ่งจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 ที่ผ่านมาด้วย 

6) เปิดเผยผลประเมินการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินปัจจุบันอยู่ในระดับ 4 คือเป็น
บริษัทท่ีได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)” และอยู่ระหว่างการปรับปรุงไปสู่
ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

7) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนุน
การป้องกันคอร์รัปชันเช่นกัน 
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ก. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด มีการเปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
ของบริษัทจดทะเบียนน้ันไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน 

ข. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด มีการเปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชันของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และน าผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงฐานะการเป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนส าหรับกองทุนภายใต้
การจัดการของบริษัท 

รางวัลแห่งความส าเร็จจากการด าเนินงานในปี 2563  

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย 
การด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมากว่า 50 ปี ส่งผลให้ในปี 2563 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จจากสถาบันต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและสากล ดังนี้     

รางวัลระดับสากล 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

PENSION FUND PROVIDER OF THE YEAR THAILAND 2020 (ปีที่ 3) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด รับรางวัล PENSION FUND PROVIDER OF THE YEAR THAILAND 2020 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Global Banking and Finance Review ส่ือการเงินชั้นน าระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานท่ีสามารถบริหาร
ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการท่ีตอบสนองความต้องการท่ี
หลากหลายได้เป็นอย่างดี 

รางวัลระดับประเทศ  

ด้านการด าเนินงาน  

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563                               

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงินจากงาน 
Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการโดยรวม
ยอดเยี่ยม ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหาก าไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่อง
ในการลงทุน สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ  

หุ้นยั่งยืน (ปีที่ 4) 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) 
ประจ าปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ าถึงการให้ความส าคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในกระบวนการ
ด าเนินงานมากขึ้น 
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Excellent CG Scoring (ปีที่ 13)  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile 
ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ในการประกาศผลส ารวจ 
การรายงานด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ESG100  (ปีที่ 6) 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่น
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 
ประจ าปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในปี 2558  

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (ปีที่ 6)  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 2020 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD ในงาน  
The State of Corporate Sustainability in 2020 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs 

รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดตั้งโต๊ะ ชุด “TISCO Calendar 2020” 
ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ในงานประกาศผลรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” จัดโดยสมาคม 
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2563 

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2563 หรือ THAILAND HR 
INNOVATION AWARDS 2020 จากผลงานโครงการ “TISCO OASIS เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
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ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (OUTSTANDING 
INVESTOR RELATION AWARDS) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
วารสารการเงินธนาคาร 

ด้านบุคคล  

BEST CFO AWARD 2020  

คุณชาตรี จันทรงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเส่ียง กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล 
"ผู้บริหารฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม หรือ Best CFO" ของกลุ่มธุรกิจการเงิน นับเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัล “IAA AWARDS FOR 
LISTED COMPANIES 2020” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและ 
มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งคัดเลือกจากการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ธนาคารทิสโก้ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเส่ียงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการท่ีมีการถ่วงดุล การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่ส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ธนาคารทิสโก้มีการน าไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการจัดท า
จรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม 

การก ากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้าง
การก ากับดูแลกิจการและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทใหญ่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยมีโครงสร้างส าคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของธนาคาร 
ทิสโก้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ และมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแล 
ความเส่ียงและควบคุมการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะอนกุรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
การบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหาร  
ความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงและการควบคุมของธนาคารทิสโก้จักมีการด าเนินการภายใต้แนวนโยบายแบบรวมกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบาย 
การควบคุมภายใน นโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติงานกลางที่ก าหนด
โดยบริษัทใหญ ่

2. คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ 
การควบคุมภายในซึ่งก าหนดและก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมีการจัดท าโดยฝ่าย
จัดการของทางธนาคารและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง เป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา ในส่วนของการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีการทบทวนนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่าน  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระใน 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่  
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3.  คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคาร ท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
ความเส่ียงที่ก าหนดและหารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อทบทวนและสอบทาน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวมเป็นประจ าสม่ าเสมอ และรายงานต่อ
คณะกรรมการของธนาคารถึงฐานะความเส่ียง ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่
ค านึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุท ธ์ 
ในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการก ากับ
ดูแลความเส่ียงของบริษัทแม่ 

สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมของธนาคารทิสโก้เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบการด าเนินการแบบรวมกลุ่ม
ของกลุ่มทิสโก้ โดยกลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับภาพรวมของ
องค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน 
(Operations) อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และน าเสนอรายงาน 
(Reporting) ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ภายใต้กรอบการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงที่มีการปฏิบัติตามแนวทางของ
กลุ่มทิสโก้นั้นเป็นกรอบการด าเนินการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันที่เริ่มตั้งแต่การก ากับดูแลและ 
สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธขององค์กรที่ประสานและ
เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเส่ียง การประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ
ดังกล่าว การก ากับดูแลการด าเนินการ ตลอดจนถึงการส่ือสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนส าคัญของ
การบริหารความเส่ียงและเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการด าเนินการซึ่งกันและกัน   

ธนาคารทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การก าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเส่ียง การก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานท่ีมีความถ่วงดุลและการก าหนดอ านาจในการส่ัง
การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลความเส่ียงท าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารในการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์  
การบริหารความเส่ียงรวมถึงพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเส่ียง โดยภาพรวมของการบริหารจัดการ
และการด าเนินธูรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทแม่ 

ธนาคารทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตั้งและมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท านโยบายบริหารความเส่ียง แนวทางการบริหารความเส่ียงส าหรับ
ความเส่ียงที่ส าคัญ รวมทั้งการก าหนดขีดจ ากัดความเส่ียงและการติดตามและควบคุมความเส่ียง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงท าการประเมินและวัดระดับความเส่ียงที่ส าคัญ ได้แก่ ความเส่ียงด้านสินเชื่อ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียง  
ด้านการจัดหาเงิน ความเส่ียงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงด้านการทุจริต การจัดการ
ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ  
ด้านการบริหารความเส่ียงและรายงานความเส่ียงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นประจ า และ 
จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเส่ียงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่างสม่ าเสมอ    
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ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของธนาคารมีการปฏิบัติงานภายใต้
ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคุมหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดระบบการควบคุม  
มีการก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเส่ียงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการก าหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามและ
ควบคุมและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับธนาคาร ธนาคารมีการก าหนดแนวนโยบายให้มี 
การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส าคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length 
basis) ตามหลักบรรษัทภิบาลและนโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

ธนาคารทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดงานระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ท้ังนี้ ธนาคารได้มีการน า
เทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดช่องทางและ
กระบวนการในการส่ือสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ าเป็น เพื่อให้สามารถส่ือสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ธนาคารทิสโก้มีการติดตามและประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและส่ือสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่
รับผิดชอบเพื่อให้มีการก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่าน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานก ากับที่ท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและ  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามแผนงานที่ก าหนด ผลการก ากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในมีการก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารที่
จัดท าโดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร 
การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
กระบวนการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีมาตรการในการ
ป้องกันการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
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11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
ธนาคาร หรือผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการธนาคาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 แต่อย่างใด 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ 
ครอบคลุมถึงงานก ากับด้านความเส่ียง บริษัทแม่จะก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม  ดังนั้น ผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ปรากฏรายชื่อบุคคลดังนี ้

(1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ หัวหน้าตรวจสอบภายใน ของบริษัทแม่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติยังได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต าแหน่งหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของธนาคาร
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสาร
แนบ 3 

(2)   หัวหน้าฝ่ายก ากับ (Compliance Department)  

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้นางดุลยรัตน์ ทวีผล ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายก ากับ (Corporate Compliance 
Department) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และบรษิัทย่อยในกลุ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายก ากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของส านักก ากับดูแลกิจการ (Governance Office) ของบริษัทแม่ 
ซึ่งได้มอบหมายใหน้ายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญอ่าวุโส ส านักก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้ดูแล โดยมีคุณสมบัติของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

ธนาคารทิสโก้ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
ซึ่งปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่ส าคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคาร
และบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป 

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุผลของรายการ 

การท ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจ าเป็นและมีความสมเหตุผลของการท ารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ธนาคารจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการท ารายการ                   
ที่กระท ากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว 
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ธนาคารได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี (Good Governance) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังได้
จัดให้มีนโยบายการท ารายการระหว่างบุคคล/หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้
กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้  
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ผู้สอบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้แก่ นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้
ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563            
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน มำถือปฏิบัติในกำรจัดท ำงบกำรเงินปีปัจจุบัน และเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมในหลำยภำคส่วน ซึ่งอำจน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดในอนำคต และจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ธนำคำรได้จัดท ำงบกำรเงินโดยเลือกน ำแนวปฏิบัติทำง 
กำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชีมำถือปฏิบัติ ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีข้ำงต้น 
แต่อย่ำงใด 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้แก่ นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้
ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562           
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควร                
ในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้แก่ นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้
ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561         
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงินของธนาคาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
เงินสด 1,215,903               1,099,247               1,188,931               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 36,960,771            44,049,590            53,089,353            
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 758,539                  -                           -                           
สินทรัพย์ตราสารอนพัุนธ์ 62,095                    21,907                    5,685                       
เงินลงทนุสุทธิ 9,432,775               7,671,893               6,994,445               
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ
   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 240,771,111          257,250,213          255,580,193          
   ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,669,202               1,106,977               598,263                  
   รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 242,440,313          258,357,190          256,178,456          
   หกั: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (17,700,160)           (19,084,739)           (18,969,250)           
   หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (10,938,183)           -                                -                                
   หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                                (10,074,115)           (11,043,654)           
   หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -                                (7,343)                     (8,146)                     
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 213,801,970          229,190,993          226,157,406          
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 28,667                    13,703                    4,217                       
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 28,152                    28,152                    38,831                    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 758,055                  792,039                  787,066                  
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 466,673                  -                           -                           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 90,770                    181,929                  267,014                  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 260,769                  882,142                  651,350                  
สินทรัพย์อ่ืน 1,055,894               1,333,868               1,513,941               

รวมสินทรัพย์ 264,921,033       285,265,463       290,698,239       

ณ วันท่ี
งบแสดงฐานะการเงิน

                                                           ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                           

(หน่วย: พันบำท) 
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31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน
เงินรับฝาก 204,859,398          218,433,146          195,215,732          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,517,289               3,831,925               3,872,709               
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,284,765               306,867                  238,219                  
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 11,196,919            18,716,919            10,653                    
หนี้สินตามสัญญาเช่า 447,970                  -                           49,716,919            
ประมาณการหนี้สิน 833,152                  709,830                  383,056                  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 734,307                  988,036                  871,971                  
ภาษเีงินได้นติิบคุคลค้างจ่าย 278,006                  653,167                  601,265                  
เงินปนัผลค้างจ่าย 1,889,214               4,100,976               3,594,114               
หนี้สินอ่ืน 5,224,507               6,221,590               5,870,780               

รวมหน้ีสิน 232,265,527       253,962,456       260,375,418       

ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบยีน
      หุ้นบริุมสทิธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1                               1                               1                               
      หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 9,215,676               9,215,676               9,215,676               

9,215,677               9,215,677               9,215,677               

   ทนุที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นบริุมสทิธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1                               1                               1                               
      หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 9,215,676               9,215,676               9,215,676               

9,215,677               9,215,677               9,215,677               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024               2,543,024               2,543,024               
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 309,469                  304,899                  302,661                  
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 984,000                  984,000                  984,000                  
   ยังไม่ได้จัดสรร 19,603,336            18,255,407            17,277,459            

รวมส่วนของเจ้าของ 32,655,506         31,303,007         30,322,821         

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 264,921,033       285,265,463       290,698,239       

 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 
(หน่วย: พันบำท) 
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31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้ดอกเบีย้ 15,446,027            16,724,877            16,737,061            

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (3,567,218)             (4,963,709)             (4,943,247)             

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 11,878,809         11,761,168         11,793,814         

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 1,862,107               2,821,676               3,219,184               

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ (68,418)                   (80,556)                   (92,888)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,793,689           2,741,120           3,126,296           

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่า

  ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 6,048                       -                                -                                

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -                                35,511                    13,040                    

ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 10,533                    6,968                       440,029                  

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินใหส้ินเช่ือ 191,642                  264,361                  305,172                  

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 146,222                  137,253                  244,676                  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 14,026,943         14,946,381         15,923,027         

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังาน 2,194,254               3,282,062               3,096,690               

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 1,184,012               1,213,072               1,021,130               

ค่าภาษอีากร 267,936                  291,804                  298,130                  

ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนบัสนนุ 2,331,676               2,100,820               1,877,161               

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 875,896                  921,302                  1,102,796               

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 6,853,774           7,809,060           7,395,907           

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า -                           636,332                  2,390,198               

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2,437,190               -                           -                           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,735,979           6,500,989           6,136,922           

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 949,668                  1,297,213               1,227,159               

ก าไรส าหรับปี 3,786,311           5,203,776           4,909,763           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 1,720                       -                                -                                

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย -                                5,125                       (26,848)                   

ผลกระทบภาษเีงินได้ (344)                         (1,025)                     5,370                       

รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง - สุทธิจากภาษเีงินได้ 1,376                       4,100                       (21,478)                   

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                                -                                145,610                  

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (11,539)                   (158,974)                 (15,888)                   

ผลกระทบของภาษเีงินได้ 2,308                       31,795                    (25,944)                   

รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษเีงินได้ (ขาดทนุ) (9,231)                     (127,179)                 103,778                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (7,855)                (123,079)            82,300               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 3,778,456           5,080,697           4,992,063           

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 4.11                   5.65                   5.33                   

                ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
(หน่วย: พันบำท) 
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(หนว่ย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้ 4,735,979               6,500,989               6,136,922               

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้

   เปน็เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 345,157                  161,712                  165,188                  

   ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4,167,811               -                                -                                

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -                                2,437,290               4,409,068               

   ค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทนุ (โอนกลับ) -                                4,700                       (1,355)                      

   ค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) 564                          (11,111)                   (268)                         

   ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลักทรัพย์ (3,082)                      (12,583)                   (439,005)                 

   ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนพัุนธ์เพ่ือค้า (23,482)                   (18,495)                   (20,880)                   

   ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                                -                                (6,053)                      

   ขาดทนุจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

      ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 380                          -                                -                                

   ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,774)                      (1,391)                      (4,472)                      

   ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยอุปกรณ์ 992                          295                          75                             

   ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (27,153)                   (38,000)                   (67,723)                   

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 115,702                  187,533                  36,980                     

   รายได้ค้างรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 70,897                     (88,125)                   (13,632)                   

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (942,199)                 285,958                  492,231                  

   รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (11,878,809)           (11,761,168)           (11,793,814)           

   รายได้เงินปนัผล (46,211)                   (49,110)                   (49,521)                   

   เงินสดรับดอกเบีย้ 14,777,048             16,312,338             16,975,952             

   เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (3,284,313)              (3,784,928)              (3,652,687)              

   เงินสดรับเงินปนัผล 46,211                     49,110                     49,521                     

   เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (810,941)                 (1,444,867)              (1,465,854)              

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 7,240,777           8,730,147           10,750,673         

                                                           ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                         

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

     สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,079,715               9,030,669               (9,911,831)              

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 10,011,184             (6,843,484)              2,347,780               

ทรัพย์สินรอการขาย 1,551,048               1,478,351               1,576,349               
สินทรัพย์อ่ืน 202,858                  251,732                  (99,380)                   

     หนี้สินด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก (13,573,748)           23,217,414             13,716,460             

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,685,364               (40,784)                   19,801                     

หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 977,898                  68,648                     (193,142)                 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,320,000               -                                (23,421,700)           

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (18,636)                   (19,733)                   (17,030)                   

หนี้สินอ่ืน (211,134)                 (634,232)                 (931,558)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 17,265,326         35,238,728         (6,163,578)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในหลักทรัพย์ (27,621,162)           (24,382,035)           (11,774,310)           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลักทรัพย์ 25,605,465             23,717,595             11,125,400             

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (33,476)                   (61,377)                   (50,839)                   

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,517)                      (9,872)                      (19,098)                   

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 3,919                       1,391                       11,016                     

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                -                                1,638                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,048,771)          (734,298)             (706,193)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 4,160,000               2,400,000               20,000,000             

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (14,000,000)           (33,400,000)           (10,500,000)           

เงินสดจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า (182,061)                 -                                -                                

เงินปนัผลจ่าย (5,077,838)              (3,594,114)              (2,764,703)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (15,099,899)        (34,594,114)        6,735,297           

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 116,656              (89,684)              (134,474)             

เงินสด ณ วันต้นปี 1,099,247               1,188,931               1,323,405               

เงินสด ณ วันปลายปี 1,215,903           1,099,247           1,188,931           

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด

   สินทรัพย์สิทธิการใช้ 67,898                     -                                -                                

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายเพ่ือช าระเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 14,964                     9,487                       -                                

   โอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเปน็ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                                10,679                     -                                

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

                                                           ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                       

(หน่วย: พันบำท) 
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

 

 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 79.0 74.2 74.8
อัตราก าไรสทุธิ (%) 27.0 34.8 30.8
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (%) 11.8 16.9 16.2
อัตราดอกเบีย้รับ (%) 5.5 5.7 5.6
อัตราดอกเบีย้จ่าย (%) 1.5 2.3 2.0
สว่นต่างอัตราดอกเบีย้ (%) 3.9 3.4 3.7
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 1.4 2.8 9.3

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสนิทรัพย์ (%) 4.3 4.1 4.1
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.4 1.8 1.7
อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.05 0.05 0.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 7.1 8.1 8.6
อัตราสว่นเงินให้กูต้่อเงินกูย้มืและเงินฝาก (%) 102.6 100.3 96.5
อัตราสว่นเงินให้กูต้่อเงินฝาก (%) 108.9 109.0 121.2
อัตราสว่นเงินฝากต่อหนี้สนิรวม (%) 88.2 86.0 75.0
อัตราสว่นการจ่ายเงินปนัผล (%) 49.9 78.8 73.2

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราสว่นค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 4.9 4.2 4.7
อัตราสว่นหนี้สญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 1.4 1.4 1.7
อัตราสว่นเงินให้สนิเช่ือที่หยดุรับรู้รายได้1 ต่อสนิเช่ือรวม (%) N.A. 2.9 3.4
อัตราสว่นค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อหนี้ที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได้ (%) 221.1 190.5 175.2
อัตราสว่นดอกเบีย้ค้างรับต่อสนิเช่ือรวม (%) 0.7 0.5 0.3

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratios)
อัตราสว่นเงินกองทุนต่อสนิทรัพยเ์สีย่ง (ค านวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 22.78 22.10 22.91
1ยกเลกินโยบายการหยุดรับรู้รายไดด้อกเบี้ยใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

(หน่วย: พันบำท) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ในปี 256 3         
เทียบกับปี 2562  

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทนุ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดยตลอดปี
ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ออกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการล็อกดาวน์ประเทศในช่วงกลางปี  
การเว้นระยะห่างทางสังคม และการปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศตั้งแต่ไตรมาส 2 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ 
อุปสงค์ภายในประเทศทรุดตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศและปริมาณ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป ภาคการส่งออกอ่อนตัวลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ในขณะที่
การบริโภคภาคครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ตามก าลังซื้อที่น้อยลง เป็นผลจากปัญหาด้านการจ้างงานและรายได้ 
ภาคครัวเรือนที่ลดลง ประกอบกับหน้ีครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินแก่
ประชาชน เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” โครงการ “ช้อปดีมีคืน” และโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว เป็นไปตาม ความกังวลต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้าซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงและความเส่ียงของการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี 
2563 ส าหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของปี 2563 มีจ านวน 792,110 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.85 และประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยอยู่ที่หดตัวร้อยละ 7.8 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย          
เพื่อลดภาระการช าระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ผ่านการจัดสรรสินเชื่อ Soft Loan นอกจากนี้ ตลอดปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
(Repo-1 วัน) 3 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 พร้อมกับปรับลดอัตราการน าส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อส่งผ่านภาระดอกเบี้ยที่ลดลงให้                     
แก่ลูกหนี้ของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจากร้อยละ 0.86  
จากส้ินปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัว
ลดลงจากส้ินปีก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจากร้อยละ 6.01 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.31  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.84 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.85 และ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.87 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.98 

ส าหรับภาวะตลาดทุนในปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือ           
ร้อยละ 8.3 จากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 1,579.84 จุด เป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมากขึ้นในภาวะที่
ตลาดทุนผันผวน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 52,468 ล้านบาทในช่วงปี 2562 มาเป็น 67,335 ล้านบาท 
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พัฒนาการที่ส าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 งบการเงินของธนาคารรอบปี 2563 ธนาคารเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยการรายงานข้อมูลงบการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญไปจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับเก่า ดังต่อไปนี ้

o การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยค านวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และมีข้อแตกต่างที่ส าคัญ
คือการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

o ก าไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน ซึ่งเดิมเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนจะรับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนเมื่อมีการขายเงินลงทุน 

o ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss – ECL) แทนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  ซึ่งเกณฑ์การค านวณของ TFRS 9 มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้และ 
การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยแบบจ าลองที่ต่างจากมาตรฐานเดิม พร้อมด้วยการใช้แบบจ าลองเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตที่ส่งผลต่อค่าใช้จา่ยหนี้สูญ (Forward Looking model) นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะถูกคิดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจ านวน  

14.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 
ธนาคารทิสโก้ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 3,786.31 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,417.47 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 27.2 จากปีก่อนหน้า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ           
กดดันรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงภาระการตั้งค่าเผ่ือส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้นเพื่อสะท้อนสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน  

ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในภาวะ
ดอกเบี้ยขาลง ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 32.6 โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ 
การปล่อยสินเชื่อจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง  ในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  
มาอยู่ที่ร้อยละ 1.06 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อ
สินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ในระดับเดียวกับส้ินปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.22  

ธนาคารมีก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 4.11 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 5.65 
บาทต่อหุ้นในปี 2562 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 11.84 
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 งบก าไรขาดทุนของธนาคาร 

งบก าไรขาดทุนของธนาคารส าหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี้  

ตารางที่ 1 : งบก าไรขาดทุนของธนาคาร ส าหรับปี 2563 และ 2562 

ประเภทของรายได้ 
(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้ดอกเบี้ย    

เงินให้สินเช่ือ  7,907.61   8,047.31  (1.7) 
รายการระหว่างธนาคาร  244.51   571.92  (57.2) 
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  7,192.77   7,945.24  (9.5) 
เงินลงทุน  101.13   160.40  (37.0) 
รวมรายได้ดอกเบี้ย  15,446.03   16,724.88  (7.6) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (3,567.22) (4,963.71) (28.1) 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  11,878.81   11,761.17  1.0 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  1,862.11   2,821.68  (34.0) 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (68.42) (80.56) (15.1) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,793.69   2,741.12  (34.6) 
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพ่ือค้า 
  และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

16.58  42.48  (61.0) 

รายได้อ่ืนๆ  337.86   401.61  (15.9) 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  14,026.94   14,946.38  (6.2) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (6,853.77) (7,809.06) (12.2) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (2,437.19) (636.33) 283.0 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  4,735.98   6,500.99  (27.1) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (949.67) (1,297.21) (26.8) 
ก าไรส าหรับปี  3,786.31   5,203.78  (27.2) 

 
(1) รายได้ดอกเบี้ยสทุธ ิ

ในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 11,878.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.64 ล้านบาท (ร้อยละ 1.0) จากปีก่อนหน้า           
โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจ านวน 15,446.03 ล้านบาท ลดลง 1,278.85 ล้านบาท (ร้อยละ 7.6) และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีจ านวน 
3,567.22 ล้านบาท ลดลง 1,396.49 ล้านบาท (ร้อยละ 28.1)  

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.55 ลดลงจากร้อยละ 6.74 ในปี 2562 ตามการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ซึ่งค านวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
(EIR) และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส าหรับต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 1.93 ในปี 2562 มาเป็น                    
ร้อยละ 1.47 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง และการลดการน าส่งเงินสมทบกองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.81 มาเป็นร้อยละ 5.08 ในขณะท่ีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
สุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.25  



ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ                  
 

 115 

ตารางที ่2 :  ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ีย 
 ปี 2563 

(ร้อยละ) 
ปี 2562 
(ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans)  6.55   6.74  
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)  1.47   1.93  
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)  5.08   4.81  
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)  4.25   4.01  

 

(2) รายได้ที่มิใชด่อกเบี้ย 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 2,148.13 ล้านบาท อ่อนตัวลงร้อยละ 32.6 จากปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โดยธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจ านวน 2,199.97ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 31.7 สาเหตุหลักมาจากการอ่อนตัวลงของรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัย และรายได้ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ เป็นไปตามการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง โดยในปีนี้ ธนาคารมีการรับรู้ผลก าไรจากเงินลงทุนซึ่งเป็นไป
ตามการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) จ านวน 10 ล้านบาท เป็นไปตามมูลค่าเงินลงทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชี TFRS 9 

(3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 6,853.77 ล้านบาท ลดลง 955.29 ล้านบาท (ร้อยละ 12.2) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการชะลอตัวของรายได้และผลก าไร ทั้งนี้ ธนาคารยังคงสามารถควบคุมต้นทุนใน
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 48.9 

(4) ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกิดขึ้น 

ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่จ านวน 2,437.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหนี้
สูญจ านวน 636.33 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.06 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย เป็นผลมาจากภาวะความเส่ียง          
ด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส าหรับค่าใช้จ่ายผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตปรับตัวดีขึ้น 
แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี ธนาคารเห็นความจ าเป็นในการตั้งส ารองเพื่อรองรับ
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารมีการปรับลดเงิน
ส ารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จ านวน 1,056 ล้านบาท (หรือคิดเป็นจ านวน 264 ล้านบาท ต่อไตรมาส) ซึ่งทยอยปรับลดด้วยวิธี
เส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ส าหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ผ่านการปรับโครงสร้างหน้ี และการพักช าระหน้ี โดยธนาคารยังคงด าเนินนโยบายการตั้งส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด ตามสถานะการช าระหนี้ของลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้นจริงที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานบัญชี TFRS 9 

(5) ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิุคคลส าหรับปี 2563 จ านวน 949.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 20.0 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 19.95 ในปี 2562 ทั้งนี้ ธนาคารถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ออกประกาศโดยกรมสรรพากร  
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ตารางที่ 3: ภาพรวมรายได้ ผลก าไรจากการด าเนินงาน และภาษเีงินได้ 

ปี 2563  
หน่วย: ล้านบาท                                                                        

ปี 2562 
หน่วย: ล้านบาท                                                                        

จ านวน
พนักงาน(คน) 

รายได้ 
ผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

จ านวน
พนักงาน(คน) 

รายได้ 
ผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

2,511 14,026.94 3,786.31 949.67 2,601 14,946.38 5,203.78 1,297.21 

14.2 ฐานะการเงนิ  

บทวิเคราะห์ฐานะการเงนิรวมของธนาคาร เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กับข้อมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(1) สินทรัพย์  
สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน  264,921.03  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า  

โดยเงินให้สินเชื่อลดลงจาก 238,165.47 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 มาอยู่ที่  223,070.95 ล้านบาท (ร้อยละ 6.3) และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินลดลงจาก 44,049.59 ล้านบาท มาอยู่ที่ 36,960.77 ล้านบาท (ร้อยละ 16.1) ในส่วนของเงินลงทุนแบ่งเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจ านวน 758.54ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิจ านวน 9,432.77 
ล้านบาท  

ตารางที่ 4: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  เงินสด  1,215.90  0.5   1,099.25  0.4  10.6 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  36,960.77  14.0   44,049.59  15.4  (16.1) 
  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน    
ก าไรหรือขาดทุน 758.54 0.3 - - n.a. 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์  62.09  0.0   21.91  0.0  183.4 
  เงินลงทุนสุทธิ  9,432.77  3.6   7,671.89  2.7  23.0 
  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้  223,070.95  84.2   238,165.47  83.5  (6.3) 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น               
และคา่เผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (10,938.18) (4.1) (10,081.46) (3.5) 8.5 
  สินทรัพย์อ่ืน  4,358.18  1.6   4,338.81  1.5  0.4 
สินทรัพย์รวม  264,921.03  100.0   285,265.46  100.0  (7.1) 

 
(2) หนี้สนิ 

หนี้สินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน  232,265.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า          
โดยเงินฝากรวมลดลงจาก 218,470.07 ล้านบาท มาเป็น  204,896.32 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) และหุ้นกู้ลดลงจาก 18,680.00 
ล้านบาท มาเป็น  11,160.00 ล้านบาท (ร้อยละ 40.3) ส่วนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 3,831.93 ล้านบาท 
มาเป็น 5,517.29 ล้านบาท (ร้อยละ 44.0) 
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ตารางที่ 5:   รายละเอียดของหน้ีสินจ าแนกตามประเภท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  เงินฝากรวม  204,896.32  88.2   218,470.07  86.0  (6.2) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,517.29  2.4   3,831.93  1.5  44.0 
  หุ้นกู้  11,160.00  4.8   18,680.00  7.4  (40.3) 
  อ่ืน ๆ   10,691.92  4.6   12,980.47  5.1  (17.6) 
หน้ีสินรวม  232,265.53  100.0   253,962.46  100.0  (8.5) 

(3) ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 32,655.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1352.50 ล้านบาท (ร้อยละ 4.3)  
จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของปี 2563 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 35.43 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 33.97 บาทต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2562    

(4) สภาพคลอ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินสด จ านวน  1,215.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากป ี2562 ประกอบด้วยกระแส
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 17,265.32 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 
2,048.77 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิ
ที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 15,099.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว 

(5) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วยหนี้สินจ านวน  232,265.53 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจ านวน 
32,655.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.1 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ 
เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.3 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 2.1 หุ้นกู้และอื่นๆ
ร้อยละ 8.3 ขณะที่ ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 ตามล าดับ ธนาคารมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนหลัก คือ  
เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจ านวน  223,070.95 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 ท าให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 108.87 
นอกจากนี้ยังได้น าเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง 

(6) การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีการรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพันจ านวน 3,275.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 61.8 จากสิ้นปี 2562  

 
  

                                                                        
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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14.3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

 เงินให้สินเชื่อ 

เงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 223,070.95 ล้านบาท ลดลง 15,094.53 ล้านบาท               
(ร้อยละ 6.3) จากส้ินปี 2562 จากการหดตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้
สินเชื่อของธนาคารแบ่งออกเป็น สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 75.9 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 18.5 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ร้อยละ 4.5 และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 1.1 

 สินเชื่อรายย่อย 

ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 169,350.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ร้อยละ 72.3 สินเชื่อจ าน าทะเบียนร้อยละ 19.5 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยร้อยละ 8.2 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 122,438.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้า ตามการปล่อยสินเชื่อที่
เข้มงวดในภาวะความเส่ียงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศของ  
ปี 2563 อยู่ที่ 792,110 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2562 ที่ 1,007,552 คัน ทั้งนี้ อัตราปริมาณการให้สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ของปี 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.2 

สินเชื่อจ าน าทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ านวน 33,040.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จากปีก่อนหน้าจากทุกช่องทาง  
แม้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ด้วยความเส่ียงที่สูงขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่มคีวามไม่แน่นอนสูง ธนาคารยังคงด าเนินนโยบายการปล่อยสินเชือ่อย่างระมดัระวงัและเขม้งวด ในระหว่างที่รอดู
ความชัดเจนของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 13,871.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 จากปีก่อนหน้า 
ในภาวะตลาดที่มีความแข่งขันสูง และความเส่ียงที่เพิ่มสูงขึ้น   

 สินเชื่อธุรกิจ 

ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 41,213.59 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.3 จากส้ินปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 10 ,035.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.0 จากปีก่อนหน้า  
เป็นผลมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว   

 สินเชือ่อืน่ๆ  

ธนาคารมีสินเชื่ออื่นๆ จ านวน 2,471.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับส้ินปีก่อนหน้า 
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ตารางที่ 6:   เงินให้สินเชื่อจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

สินเช่ือตามประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย ์  1,686.33   0.8   2,630.54   1.1  (35.9) 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  16,430.04   7.4   14,674.57   6.2  12.0 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 23,097.22  10.4   19,388.66   8.1  19.1 
สินเช่ือธุรกิจ  41,213.59  18.5   36,693.77   15.4  12.3 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   10,035.11   4.5   13,200.02   5.5  (24.0) 
  สินเช่ือเช่าซื้อ 122,438.63  54.9  133,377.98          56.0  (8.2) 
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน 33,040.11  14.8  35,611.66          15.0  (7.2) 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 13,871.64  6.2 16,996.46 7.1 (18.4) 
สินเช่ือรายย่อย 169,350.38  75.9  185,986.10 78.1 (8.9) 
   สินเช่ืออ่ืน 2,471.87 1.1 2,285.59 1.0 8.2 
สินเช่ือรวม 223,070.95 100.0 238,165.48 100.0 (6.3) 

 
 ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2563 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลง ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสามารถกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ ในขณะที่มีลูกหนี้ส่วนน้อย
ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือต่อในระยะที่ 2  

 คุณภาพสินทรัพย์และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ณ ส้ินปี 2563 ธนาคารมีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) จ านวน 4,946.30 ล้านบาท ลดลง 345.49 ล้านบาท           
(ร้อยละ 6.5) เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 และคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ท่ีร้อยละ 
2.22 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายหนึ่งสามารถกลับมาช าระคืนหน้ีได้ ในขณะท่ีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของ
ลูกหนี้ในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจ าน าทะเบียนเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลัง ธนาคารเน้นเรื่องการเร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ 
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มสินเชื่อรายย่อยไม่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับส้ินปี 2562  
ทั้งนี้ ธนาคารยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการตัง้ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
ระมัดระวัง 

ส าหรับลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Stage 2) ของธนาคาร ณ ส้ินปี 2563 มีจ านวน 28,534.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อ           
เทียบกับลูกหนี้กลุ่มจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) ตามมาตรฐานเดิมเมื่อส้ินปี 2562 สาเหตุมาจากการจัดชั้นตาม 
การเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญ (SICR) ซึ่งก าหนดปัจจัยเพื่อการจัดชั้นอื่นเพิ่มเติมจากการเกณฑ์ค้างช าระ
ตามปกติเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 
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ตารางที่ 7 :  การจัดชั้นลูกหนี ้
การจัดช้ันลูกหน้ี 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 %YoY 

สินเช่ือที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 189,589.97 209,460.42 (9.5) 
สินเช่ือที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) 28,534.68 23,869.15 19.5 
สินเช่ือที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) 4,946.30 4,835.91 2.3 
เงินให้สินเช่ือรวม 223,070.95 238,165.48 (6.3) 

ตารางที่ 8 : สินเชื่อที่มีการด้อยคา่ด้านเครดติ (NPLs) 

สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 หน่วย: ล้านบาท, % 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 %YoY 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

  การผลิตและการพาณิชย ์  -     -    259.45 9.86 (100.0) 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  -     -     -     -    n.a. 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  -     -     -     -    n.a. 
สินเช่ือธุรกิจ  -     -    259.45 0.71 (100.0) 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 64.03 0.64 158.45 1.2 (59.6) 
  สินเช่ือเช่าซื้อ 2,637.55 2.15 2,709.25 2.03 (2.6) 
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน 1,253.69 3.79 844.98 2.37 48.4 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 986.35 20.67 1,315.69 21.75 25.0 
สินเช่ือรายย่อย 4,877.59 2.88 4,869.92 2.62 0.2 
   สินเช่ืออ่ืน 4.68 0.19 3.97 0.17 18.0 
สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตรวม 4,946.30  2.22  5,834.44   2.22  (6.5) 

 
ส าหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจ านวน 2,437.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญจ านวน 636.33 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.06 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย เป็นผลมาจากภาวะ 
ความเส่ียงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส าหรับค่าใช้จ่าย 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
ปรับตัวดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี ธนาคารเห็นความจ าเป็นในการตั้งส ารอง
เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารมี 
การปรับลดเงินส ารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จ านวน 1,056 ล้านบาท (คิดเป็นจ านวน 264 ล้านบาทต่อไตรมาส) ซึ่งทยอย 
ปรับลดด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2563 ธนาคารมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจ านวน 10,938.18 ล้านบาท โดยเป็น         
ค่าเผ่ือส ารองตามโมเดล ECL จ านวน 9,881.78 ล้านบาท และมีส ารองส่วนเกินคงเหลือจ านวน 1,056.40 ล้านบาท ในส่วนของ
ระดับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่               
ร้อยละ 221.1 ณ ส้ินปี 2563  
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 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม 

เงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารมีจ านวน 216,056.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า โดยเงินฝากรวม 
มีจ านวน 204,896.32 ล้านบาท ลดลง 13,573.75 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) และหุ้นกู้ลดลงจ านวน 7,520.00 ล้านบาท (ร้อยละ 40.3)  
มาอยู่ที่จ านวน 11,160.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 47,272 ล้านบาท  
ลดลง จ านวน 2,424 ล้านบาท (ร้อยละ 4.9) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝาก
และเงินกู้ยืมของบริษัท และมี Liquidity Coverage Ratio (LCR) อยู่ที่ร้อยละ 138.5  

ตารางที่ 9 : โครงสร้างเงินฝาก 

ประเภทของเงินฝาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  3,766.48  1.8   3,013.92  1.4  25.0  
  ออมทรัพย์  50,319.59  24.6   37,801.62  17.3  33.1  
  จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  43,882.32  21.4   56,560.88  25.9  (22.4) 
  บัตรเงินฝาก  106,891.01  52.2   121,056.73  55.4  (11.7) 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  36.92  0.0   36.92  0.0  0.0  
เงินฝากรวม  204,896.32  100.0   218,470.07  100.0  (6.2) 

 

14.4 เงินกองทุน 

เงินกองทุนภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับความเส่ียง ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 38,699.23 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ าของกลุ่มเพื่อรองรับความเส่ียง  จ านวน 
11,678.21 ล้านบาท ที่ประเมินจากแบบจ าลองความเส่ียงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 193.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2562  
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับเงินกองทุนส่วนเกินท่ีมีอยู่สูงถึง 27,021.02 
ล้านบาทหรือร้อยละ 69.8 ของเงินกองทุนรวม 

ความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้
รองรับความเส่ียงด้านเครดิตซึ่งเพิ่มขึ้น 315.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 เป็น 9,594.27 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของธนาคารลดลง
ร้อยละ 6.3 ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรายย่อย ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารยังคงอยู่ที่ 
ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับส้ินปีท่ีผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ท่ี 43.34 ล้านบาทมาอยู่ที่ 73.52 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นผลจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม 
(Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.89 ปีมาอยู่ที่ 0.70 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาเฉล่ียของ
การปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 1.40 ปีมาอยู่ที่  1.28 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ 
อัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.52 ปี เป็น 0.58 ปี 

                                                                        
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทนุปรกติของกลุ่มทิสโก้ 
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ตารางที่ 10 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ 

 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ 
อัตราดอกเบี้ย  

หน่วย: ป ี

การเปล่ียนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนร้อยละ 1 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

  สินทรัพย ์ 1.28 1.40 1,197.04 1,358.07 
  หนี้สิน1 0.58 0.52 (1,080.62) (1,321.20) 
ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 0.70 0.89 116.42 36.86 

1 ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ ส้ินงวดธันวาคม 2563 เงินกองทุน
ตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งส้ิน 38,317.82 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.78 
โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 11 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  ในขณะท่ีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.07 และร้อยละ 4.71 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ าร้อยละ 8.5   

ตารางที่ 11 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย 

ความเพียงพอของเงินกองทุน  
หน่วย: % 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 

  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 18.1 17.3 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 4.7 4.7 
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 22.8 22.1 

 
14.5  อันดับความน่าเชื่อถือ  

ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด ทั้งนี้ ณ วันท่ี 17 เมษายน 2563 บริษัท ทริส เรทติ้ง 
จ ากัด ได้ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิต A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงความสามารถ             
ในการท าก าไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีดังนี ้

ผลอันดับเครดิต 
(Unsolicited Rating) 

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต 
17 เมษายน 2563 

อันดับเครดิต A  
แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ 
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14.6  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนนิงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking)  

ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ย และความต้องการสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

ธนาคารคาดว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างอ่อนๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอน และความผันผวนภาวะ
เศรษฐกิจโลกและความเปราะบางของปัจจัยภายในประเทศ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่กดดันต่อการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมามีความไม่แน่นอนอีกครั้ง 
ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อก าลังซื้อภายในประเทศและสร้างความเปราะบางทางการเงิน 
อย่างไรก็ดี จากความหวังที่ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยจะสามารถฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า
วัคซีนจะสามารถแจกจ่ายได้ในวงกว้างและวัคซีนมีประสิทธิภาพควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่คลายและเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของ ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง 

ส าหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ธนาคารคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ตลอดปี 2564 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงต่อความยั่งยืนในระยะยาวจากปัญหาหนี้ครัวเรือน  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนดมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (Macroprudential Policy) โดยเฉพาะมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อ 
รายย่อย และแนวทางการก ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่กดดันต่อ 
การขยายตัวของสินเชื่อ รายได้และผลการด าเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคาร คาดว่าจะ
ขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 จากการออกโมเดลใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ และแคมเปญส่งเสริมการขายที่จูงใจที่ส่งผล
บวกต่อยอดขายรถยนต์ในปี 2564 ส าหรับธุรกิจสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ธนาคารคาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องตามความ
ต้องการเงินทุนของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารคาดว่าธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่งจะมีแนวโน้มที่เติบโตในระดับปานกลาง ท่ามกลาง
ภาวะดอกเบี้ยต่ า ท าให้ลูกค้ามองหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ส่งผลใหค้วามต้องการด้านการวางแผนทางการเงิน รวมถึงประกันชีวิตและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว   

มองไปข้างหน้า แม้สภาพเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มฟื้นตัวสอดคล้องไปกับทิศทางเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเต็ม
ไปด้วยความไม่แน่นอน กอปรกับก าลังซื้อในประเทศยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ธนาคารจึงมุ่งเน้นคุณภาพสินเชื่อมากกว่า 
การเติบโต ผ่านการขยายสินเชื่ออย่างความระมัดระวังเพื่อป้องกันผลกระทบจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น  และ
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ 
การก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี ตลอดจนการการใช้ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ธนาคารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้วด้วยความระมัดระวัง ธนาคารขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ ธนาคาร          
ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน    
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) ธนาคารได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) ธนาคารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และธนาคารได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแล้ว  
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ ธนาคารได้รับรองความถูกต้องแล้ว ธนาคาร                 
ได้มอบหมายให ้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร ์สุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ ก ากับไว้ ธนาคารจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ธนาคารได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)
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     ประธานคณะกรรมการ    University of California at Los Angeles, USA บริุมสทิธิ               - 2555-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     กรรมการอิสระ Master of Science (Industrial Engineering) 2553-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ (การลงทุน)

   Stanford University, USA 2555-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหการ) 2552-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

     4 กันยายน 2551    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

การอบรมภายนอก -
     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:  - หลกัสตูร Director Certification Program บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
     26 มิถุนายน 2563  - หลกัสตูร Role of Chairman Program 2559-ปจัจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปโิตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน)

 - หลกัสตูร Audit Committee Program กรรมการทรัพยากรบคุคล (โรงกลัน่น้ ามัน)
 - หลกัสตูร Strategic Board Master Class 2555-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ
 - หลกัสตูร IOD Director Briefing 1/2018:  Burning Issues Directors Need to พ.ย.2563-ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ
   Hear in the Year of the Dog” 2555-พ.ย.2563 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
 - หลกัสตูร Chairman Dinner 2018 “Social Responsibilities in Action” 2562-ปจัจุบนั ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
 - หลกัสตูร IOD Forum: Tough Boardroom Situations – Independent Directors 2553-2562 กรรมการ (ที่ปรึกษา และออกแบบงานด้านสถาปตัยกรรม)
    Share Lessons Learned 2559-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด
 - Board of the year, Board of the Future (สนามกอลฟ์)
 - Independent Director Forum 1/2019: Tips and Tricks for Dealing with 2554-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จ ากัด
   Question in AGM (ที่ปรึกษาด้านวศิวกรรม)
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หน่วยงานอ่ืน
 - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call 2562-ปจัจุบนั ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว
   and Launching Ceremony of Thailand's Responsible Lending Guidelines 2554-2562 กรรมการ
 - Bangkok FinTech Fair 2018: SME & Consumer Financial Solutions 2554-ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล
 - Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 2558-2561 ที่ปรึกษา สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 - BOT OMFIF High-Level Seminar: Shaping the Future of Central Banks
 - สมัมนาเชิงปฏบิตัิการเสริมสร้างความรู้ด้านความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงูด้านวทิยาการพลงังาน รุ่น 5
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน
 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
   สถาบนัไทยพัฒน์
 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงู  รุ่น 10
   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การอบรมภายใน
 - Cybersecurity Threatscape and You
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
   and the opportunity in Thailand
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 
   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 58 Master of Science (Finance) สามัญ                  - - กลุม่ทิสโก้

     กรรมการ    University of Wisconsin-Madison, USA บริุมสทิธิ              - 2562-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการบริหาร Master of Business Administration (Finance) 2551-ปจัจุบนั กรรมการ (การลงทุน)

     (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)    Western Illinois University, USA 2560-มี.ค 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 2558-2561 กรรมการอ านวยการ

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552-2562 กรรมการบริหาร

       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: การอบรมภายนอก 2562-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

       4 กันยายน 2551  - หลกัสตูร Director Certification Program 2552-ปจัจุบนั กรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)
 - Board of the year, Board of the Future 2552-2562 กรรมการบริหาร

       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2559 กรรมการผูจั้ดการใหญ่
       26 มิถุนายน 2563  - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development เม.ย.2560-2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด

   สถาบนัไทยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (จัดการกองทุน)
การอบรมภายใน บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended -
   consequence บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด -
 - Cybersecurity Threatscape and You บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2556-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากัด
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset (อุปโภคบริโภค)
   and the opportunity in Thailand 2553-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด (ผูจั้ดจ าหน่ายสายไฟ สายเคเบิ้ล เคร่ืองมือสือ่สาร และโทรคมนาคม )
 - Culture of Innovation at Google 2553-2561 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด
    บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด (ผลติสายไฟและสายเคเบิ้ล)
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance หน่วยงานอ่ืน
   into Corrupt-less Society 2552-ปจัจุบนั กรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 - Opportunities in Financial Services as a result of 
   Digital disruption and changing customer behaviours
   CAPCO - The Capital Markets Company Limited
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 65 Doctor of Philosophy (Accounting) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
     กรรมการอิสระ    New York University, USA บริุมสทิธิ               - เม.ย.2556-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บญัชีมหาบณัฑิต 2551-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ (การลงทุน)

บญัชีบณัฑิต เม.ย.2556-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก:    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

     4 กันยายน 2551 การอบรมภายนอก บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 - หลกัสตูร Audit Committee Program -

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:  - หลกัสตูร Director Certification Program บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
     26 มิถุนายน 2563  - หลกัสตูร Director Accreditation Program ต.ค.2562-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม จ ากัด (มหาชน)

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function กรรมการตรวจสอบ (ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม)
 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program กรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program 2557-ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 2551-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ (จัดจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน )
 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance รุ่นที่ 6/2017 บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
 - หลกัสตูร R-ACF-Audit Committee Forum 2559-ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)
 - หลกัสตูร  Audit Committee Forum 2018: Learn, unlearn and relearn - (การให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจต่อหลกัทรัพย์)
   Audit Committee in the Age of Disruption หน่วยงานอ่ืน
 - หลกัสตูร DCP Series 4/2019: How to Develop a Winning Digital Strategy 2555-ปจัจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 - Board of the Year, Board of the Future 2545-ปจัจุบนั กรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2535-ปจัจุบนั ที่ปรึกษาฝา่ยก ากับบริษัทจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - Certification in International Financial Reporting Standard (IFRS) 2561-ม.ค.2563 กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)
   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)   กรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงู กรรมการบริหารความเสีย่ง
   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2559-2562 อนุกรรมการด้านการเงินและบญัชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
 - สมัมนาเชิงปฏบิตัิการเสริมสร้างความรู้ด้านความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 2557-2561 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 2561-2563 คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการก ากับบริษัทจดทะเบยีน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
การอบรมภายใน
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its
   unintended consequence
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
    and the opportunity in Thailand
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 
   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

4. ศ. ดร. ตีรณ พงศม์ฆพัฒน์ 64 Doctor of Philosophy (Economics) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้

     กรรมการ    University of Wisconsin at Madison, USA บริุมสทิธิ               - พ.ค.2562-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการก ากับความเสีย่ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (การลงทุน)

     ก ากับความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ค.2560-ปจัจุบนั กรรมการ

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ปริมาณวเิคราะห์) 2560-ปจัจุบนั ที่ปรึกษาศูนย์วเิคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก:    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ค.2560-2562 กรรมการก ากับดูแลกิจการ

     8 พฤษภาคม 2562 การอบรมภายนอก เม.ย.2557-2560 กรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 15/2019) เม.ย.2556-2560 กรรมการอิสระ
     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:  - หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD 8/2018) พ.ค.2562-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการก ากับความเสีย่ง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
     26 มิถุนายน 2563  - หลกัสตูร Audit Committee Forum 2017 "The Audit Committee's Role in 2562-ปจัจุบนั กรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

  Compliance and Ethical Culture Oversight" เม.ย.2557-2560 กรรมการอิสระ
 - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance กรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูร Director Certification Program Update บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program -
 - หลกัสตูร Director Certification Program บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2557-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)
 - สมัมนาเชิงปฏบิตัิการ “วธิีการปฏบิตัิส าหรับบอร์ดในการก ากับดูแลการปอ้งกัน กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (พลงังาน)
   และรับมือภยัไซเบอร์” 2555-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
 - หลกัสตูร Auditor Committee Forum 2016 -
   " Auditor's Report: What's in it for you?" หน่วยงานอ่ืน
   สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภร่์วมกับ 2561-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2561-ปจัจุบนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงู 2559-ปจัจุบนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง
   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2559-ปจัจุบนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฎับรีุรัมย์
 - สมัมนาเชิงปฏบิตัิการเสริมสร้างความรู้ด้านความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 2561-2562 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ส านักนายกรัฐมนตรี
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 2559-2562 ประธานคณะกรรมการสง่เสริมและสนับสนุนการวจัิย ส านักคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การอบรมภายใน 2559-2559 บรรณาธิการวารสารวชิาการ ป.ป.ช.
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended 2555-2559 คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
   consequence 2552-2559 คณะอนุกรรมการวจัิย
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 2556-2562 คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปญัญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล

 128



เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - Cybersecurity Threatscape and You 2557-2560 ประธานมูลนิธิ มูลนิธิสถาบนัสร้างสรรค์ปญัญาสาธารณะ
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2555-2559 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์และ
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset และค่าบริการในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
    and the opportunity in Thailand 2554-2559 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการก ากับตรวจสอบสถาบนัการเงินและ ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด ผูป้ระกอบอาชีพตามกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2553-2559 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   into Corrupt-less Society 2554-2559 ศาตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขัน้สงู (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 - Opportunities in Financial Services as a result of 
   Digital disruption and changing customer behaviours
   CAPCO - The Capital Markets Company Limited
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

5. นายสถติย์ อ๋องมณี 74 Master of Business Administration (Finance) สามัญ                  - - กลุม่ทิสโก้

     กรรมการอิสระ    Fairleigh Dickinson University, USA บริุมสทิธิ              - พ.ค.2560-ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต 2559-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ (การลงทุน)

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มิ.ย.2558-ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: การอบรมภายนอก 2557-เม.ย.2560 กรรมการก ากับดูแลกิจการ

     30 เมษายน 2557  - Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning" 2557-2559 กรรมการ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย พ.ค.2560-ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ: การอบรมภายใน 2559-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)
     26 มิถุนายน 2563  - Cybersecurity Threatscape and You 2557-2559 กรรมการ

   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development -
   สถาบนัไทยพัฒน์ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption -
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
 - Opportunities in Financial Services as a result of -
   Digital disruption and changing customer behaviours หน่วยงานอ่ืน
   CAPCO - The Capital Markets Company Limited  -
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc. -
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

6. ดร. จรัสพงศ ์โชติกวณิชย์ 45 Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization Development) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
     กรรมการอิสระ    สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริุมสทิธิ               - 2562-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     กรรมการก ากับความเสีย่ง Master of Business Administration กรรมการก ากับความเสีย่ง (การลงทุน)

   University of California at Los Angeles, USA กรรมการก ากับดูแลกิจการ

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: Master of Engineering 2562-ปจัจุบนั กรรมการก ากับความเสีย่ง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

     28 กันยายน 2561    Massachusetts Institute of Technology, USA 2561-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

Bachelor of Science บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:    Massachusetts Institute of Technology, USA -

     26 มิถุนายน 2563 การอบรมภายนอก บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program -
 - หลกัสตูร Director Certification Program บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
 - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 2554-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ทีทูพี จ ากัด
 - หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program Chief Technology Officer (ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)
 - หลกัสตูร Financial Statements for Directors 2554-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ที. เอส. เจ็น จ ากัด
 - หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment ที่ปรึกษา (ผลติเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน)
 - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective 2558-2561 กรรมการ บริษัท สทิธิมน จ ากัด
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ผลติเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน)
การอบรมภายใน 2558-2559 กรรมการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its กรรมการผูจั้ดการ (ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ)
     unintended consequence 2557-2561 กรรมการ บริษัท ทวคีูณพูนทรัพย์ จ ากัด
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด (อสงัหาริมทรัพย์)
 - Cybersecurity Threatscape and You 2556-2561 กรรมการ บริษัท ตรีสามัคคี จ ากัด
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (อสงัหาริมทรัพย์)
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital 2555-2561 กรรมการ บริษัท พรทิชาพงศ์ จ ากัด
     Asset and the opportunity in Thailand (อสงัหาริมทรัพย์)
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด 2555-2561 กรรมการ บริษัท อุทัยโชติ จ ากัด 
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance (อสงัหาริมทรัพย์)
   into Corrupt-less Society 2553-2561 กรรมการ บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ที่ปรึกษาด้านสิง่แวดลอ้ม)
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร 2550-2561 กรรมการ บริษัท ดิจิโทโปลสิ จ ากัด
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด (ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู 2545-2561 กรรมการ บริษัท ที. เอส. บรอดดิง้เฮ้าส ์จ ากัด 
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด (ตัวแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบนิ)
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis หน่วยงานอ่ืน
   Bain & Company, Inc. -
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม 64 Doctor of Philosophy (Finance) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
     กรรมการอิสระ    University of Pittsburgh, USA บริุมสทิธิ               - 2562-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
     กรรมการตรวจสอบ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กรรมการตรวจสอบ (การลงทุน)

   West Virginia University, USA กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: พาณิชยศาสตรบณัฑิต (การเงิน) 2562-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
     22 เมษายน 2562    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

การอบรมภายนอก บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
     วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:  - หลกัสตูร Audit Committee Program -
     26 มิถุนายน 2563  - หลกัสตูร Director Certification Program บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน

 - Board of the Year, Board of the Future 2561-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทยโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประกันภยัและลสีซ่ิง)

 - Global Association Risk Professional 2560-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ดิ เอราวณักรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

   The Global Association of Risk Professional ประธานกรรมการตรวจสอบ (โรงแรม)

 - Bangkok Sustainable Banking Forum 2556-ปจัจุบนั ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - หลกัสตูร IT Governance & Cyber Resilience 2555-ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ (สนิค้าอุปโภคบริโภค)

   ธนาคารแห่งประเทศไทย 2553-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ

การอบรมภายใน 2537-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์จ ากัด (มหาชน)

 - Culture of Innovation at Google ประธานกรรมการตรวจสอบ (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

   บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด 2552-2561 กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

 - Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended กรรมการตรวจสอบ (สถาบนัการเงิน)

   consequence กรรมการธุรกิจเพ่ือสงัคม
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 2545-2561 กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน)

 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร กรรมการตรวจสอบ (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู 2557-2560 กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วสิเซส จ ากัด
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ (พัฒนาที่ดินประเภทนิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้าง)
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis หน่วยงานอ่ืน
   Bain & Company, Inc. ก.พ.2564 -ปจัจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการตรวจสอบ (องค์กรอิสระ)
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน

2561-ปจัจุบนั กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ (มูลนิธิ)

2561-ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมธุรกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย)
เหรัญญิก (สมาคม)

2560-ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ (สมาคม)

2556-ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัศรีปทุม
(สถาบนัการศึกษา)

2556-ปจัจุบนั กรรมการ สภาวทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก
(สถาบนัการศึกษา)

2549-ปจัจุบนั กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สงัเวยีน อินทรวชัิย
(มูลนิธิ)
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559-ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด

(ให้บริการต่อเนื่องจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์)

2559-ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ส านักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากัด

ประธานอนุกรรมการความเสีย่ง (ให้บริการต่อเนื่องจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์)

2556-2563 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

(หน่วยงานรัฐ)

2556-2560 ผูท้รงคุณวฒิุอนุกรรมการบริหารความเสีย่งจากการลงทุน กองทุนประกันสงัคม

(หน่วยงานรัฐ)

2554-2560 ที่ปรึกษา สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

(สภาวชิาชีพบญัชี)

2556-2559 อนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน กรมบญัชีกลาง 

(หน่วยงานรัฐ)

2553-2559 ผูท้รงคุณวฒิุอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

(หน่วยงานรัฐ)

2549-2559 กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล

(มูลนิธิ)

8. นายชือ-เหา ซนุ 43 Master of Science (Finance) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
      (โฮเวิร์ด ซนุ)    Bentley University, USA บริุมสทิธิ               - 2555-ปจัจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
       กรรมการ Master of Business Administration 2554-ปจัจุบนั กรรมการ (การลงทุน)

       กรรมการบริหาร    Boston University, USA เม.ย.2557-ปจัจุบนั กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

       (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) Bachelor of Arts (Economics) ก.ย.2555-ปจัจุบนั กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Taipei University, Taiwan บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: การอบรมภายใน -

       29 มิถุนายน 2555  - Cybersecurity Threatscape and You บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน

   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) -

       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ: บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
       26 มิถุนายน 2563 2556-ปจัจุบนั Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation

(การลงทุน)

หน่วยงานอ่ืน

-
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

9. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ 59 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
       กรรมการ    Emory University, USA บริุมสทิธิ               - 2562-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
       กรรมการบริหาร Bachelor of Economics กรรมการบริหาร (การลงทุน)
       (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)    Keio University, Japan 2562-ปจัจุบนั กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก: การอบรมภายนอก กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)
       23 เมษายน 2562  - หลกัสตูร Director Accreditation Program 2563-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสิซ่ิง จ ากัด

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ก.ค.2561-2563 กรรมการผูจั้ดการ (ลสีซ่ิง)
       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ: การอบรมภายใน ก.ค.2561-ปจัจุบนั กรรมการผูจั้ดการ บริษัท เอชทีซี ลสีซ่ิง จ ากัด 
       26 มิถุนายน 2563  - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis กรรมการ (ลสีซ่ิง)

   Bain & Company, Inc. บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
-
บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
-
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

พ.ค.2555-ปจัจุบนั Employee (International Business Unit) บริษัท โตเกียว เซ็นจูร่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
(ให้บริการด้านการเงิน)

หน่วยงานอ่ืน
-

10. นายศกัดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 53 Master of Business Administration (International Business) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
       กรรมการ    University of Hawaii at Manoa, USA บริุมสทิธิ               - เม.ย 2564-ปจัจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
       กรรมการบริหาร วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) 2562-ปจัจุบนั กรรมการก ากับความเสีย่ง (การลงทุน)

       กรรมการก ากับความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ การอบรมภายนอก กรรมการ

       (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)  - หลกัสตูร Director Certification Program 2562-มี.ค 2564 กรรมการอ านวยการ

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 2553-2559 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
 - สมัมนา Innovating from Necessity: The Digital Business Building 2562-ปจัจุบนั กรรมการก ากับความเสีย่ง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังแรก:    Imperative in the Current Crisis 2560-ปจัจุบนั กรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

       22 เมษายน 2562  - Board of the Year, Board of the Future กรรมการบริหาร

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2560-มี.ค 2564 กรรมการผูจั้ดการใหญ่
       วนัที่ได้รับการแต่งตัง้คร้ังลา่สดุ:  - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงู (วตท.) รุ่นที่ 27 2553-2559 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายสนิเช่ือรายย่อย
       26 มิถุนายน 2563    สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2558-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทีซี ลสีซ่ิง จ ากัด 

 - หลกัสตูรวทิยาการประกันภยัระดับสงู (วปส.) รุ่นที่ 3 กรรมการ (ลสีซ่ิง)

    สถาบนัวทิยาการประกันภยัระดับสงู 2553-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด

 - หลกัสตูร Financial Executive Development Program (FINEX 14) 2552-2560 กรรมการ (เช่าซ้ือ)

    สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2552-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสิซ่ิง จ ากัด
 - หลกัสตูร Japan-focused Management Program กรรมการ (ลสีซ่ิง)
   Japan-America Institute of Management Science, USA บริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 - หลกัสตูร IT Governance & Cyber Resilience -
   ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
 - หลกัสตูรสดุยอดผูน้ าวทิยาการประกันภยัระดับสงู (Super วปส.) รุ่นที่ 1 -
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั  บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2549-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท แอกซ่าประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
(ประกันภยั)
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 - Cybersecurity Threatscape and You

   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

    and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
   สถาบนัไทยพัฒน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด

 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู

   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis

    Bain & Company, Inc.
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

11. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 54 Master of Business Administration (Finance) สามัญ                 - - กลุม่ทิสโก้

       กรรมการผูจั้ดการใหญ่    University of Wisconsin-Milwaukee, USA บริุมสทิธิ              - เม.ย 2564-ปจัจุบนั กรรมการอ านวยการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) ก.พ.2560-มี.ค 2564 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (การลงทุน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส

การอบรมภายนอก เม.ย 2564-ปจัจุบนั กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2562-ปจัจุบนั กรรมการก ากับความเสีย่ง (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ก.พ.2560-ปจัจุบนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
 - หลกัสตูร IT Governance & Cyber Resilience Year 2019 ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส สายสนิเช่ือรายย่อย
 - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 2562-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด

   ธนาคารแห่งประเทศไทย 2560-2562 กรรมการ (หลกัทรัพย์)
 - หลกัสตูร Capital Market Outlook 2562-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด
   ETCO 2560-2562 กรรมการ (จัดการกองทุน)

การอบรมภายใน เม.ย.2562-2563 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จ ากัด
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its (ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน)
    unintended consequence อ่ืนๆ

   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 2542-2561 กรรมการ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 - Cybersecurity Threatscape and You (ขนสง่)
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

    and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร

   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด

 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู

   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 

 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis

   Bain & Company, Inc.
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

12. นายพิธาดา วัชรศริิธรรม 56 Master of Business Administration สามัญ                 - - กลุม่ทิสโก้
       รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่    Indiana University of Pennsylvania, USA บริุมสทิธิ              - ม.ค.2556-ปจัจุบนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
       สายบรรษัทธนกิจ เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การลงทุน)

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปจัจุบนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
การอบรมภายนอก (ธนาคารพาณิชย์)
 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงู 2554-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด
   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัทรัพย์)
 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016) อ่ืนๆ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  -
- หลกัสตูร นักบริหารระดับสงูด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
   การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5
   สถาบนัวทิยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
การอบรมภายใน
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

13. นายชลิต ศลิป์ศรีกุล 59 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                 - - กลุม่ทิสโก้

       รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี) บริุมสทิธิ              - ก.พ.2560-ปจัจุบนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       สายสนิเช่ือรายย่อย    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส (การลงทุน)

การอบรมภายนอก ก.พ.2560-ปจัจุบนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายสนิเช่ือรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมสถาบนัการศึกษาธนาคารและการเงินไทย มี.ค.2560-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสีซ่ิง จ ากัด

 - หลกัสตูรพัฒนาทักษะการบริหาร (ลสีซ่ิง)

   Crestcom Bullet Proof Manager อ่ืนๆ

 - หลกัสตูร Director Certification Program  -

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

การอบรมภายใน

 - หลกัสตูร Culture of Innovation at Google
   บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด
 - Cybersecurity Threatscape and You
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
    and the opportunity in Thailand
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 
   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

14. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศจ์รรยา 54 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
      ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส    The University of Mississippi, USA         บริุมสทิธิ               - เม.ย 2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
      บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือ วทิยาศาสตรบณัฑิต (วสัดุศาสตร์) ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (การลงทุน)
      รายย่อย 2    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม.ย.2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส - ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

การอบรมภายนอก บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายย่อย 2 (ธนาคารพาณิชย์)
 - Financial Executive Development Program (FINEX) ก.พ.2560-มี.ค.2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายย่อย 2
    สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2556-2560 ผูอ้ านวยการสายอาวโุส สนิเช่ือรายย่อย – บริหารกิจการสาขา
 - สมัมนา  Market Conduct: How to strengthen 2552-2556 รองหัวหน้าธนกิจลกูค้ารายย่อย หัวหน้าบริหารการขายทางสาขา
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 2559–ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด

การอบรมภายใน (ตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์)
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its 2556-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด
   unintended consequence (เช่าซ้ือ)
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด อ่ืนๆ
 - Cybersecurity Threatscape and You  -
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
   and the opportunity in Thailand
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด
 - Culture of Innovation at Google
   บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 
   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด

15. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง 51 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
     ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส    Eastern Michigan University, USA บริุมสทิธิ               - เม.ย 2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
     ปฏบิตัิการสนิเช่ือรายย่อย บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (การลงทุน)

   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ เม.ย.2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส – ปฏบิตัิการสนิเช่ือรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
การอบรมภายนอก ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – ปฏบิตัิการสนิเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)
 - หลกัสตูร Privacy Law and Cybersecurity 2553-ม.ค.2560 ผูอ้ านวยการสายอาวโุส – ปฏบิตัิการสนิเช่ือรายย่อย
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2560-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทีซี ลสีซ่ิง จ ากัด
 - หลกัสตูร Thailand Data Protection Law (ลสีซ่ิง)
   สมาคมธนาคารไทย 2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด
การอบรมภายใน (ตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์)
 - Cybersecurity Threatscape and You 2551 – ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสีซ่ิง จ ากัด 
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ลสีซ่ิง)
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance อ่ืนๆ
   into Corrupt-less Society  -
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - Culture of Innovation at Google
   บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

16. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 54 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
      ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) บริุมสทิธิ               - เม.ย 2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
      บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มี.ค.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (การลงทุน)
      รายย่อย 1 การอบรมภายใน เม.ย.2564-ปจัจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส - บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายย่อย 1 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - Understanding Thailand Data Protection Law and its ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายย่อย 1 (ธนาคารพาณิชย์)
    unintended consequence 2558–ม.ค.2560 ผูอ้ านวยการสายอาวโุส - สนิเช่ือรายย่อย - บริหารผลติภณัฑ์และการตลาด
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 2552–2558 รองหัวหน้าธนกิจลกูค้ารายย่อยและหัวหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ
 - Cybersecurity Threatscape and You ก.ย.2561-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส ์โซลช่ัูน จ ากัด
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ประกันภยั)
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset อ่ืนๆ
    and the opportunity in Thailand -
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 
   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

17. นายพิชา รัตนธรรม 49 Master of Business Administration (Finance) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
     ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส   California State University at San Diego, USA บริุมสทิธิ               - เม.ย 2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
     สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร บริหารธุรกิจบณัฑิต (สถิติ) ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (การลงทุน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม.ย.2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
การอบรมภายนอก ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี (ธนาคารพาณิชย์)
 - หลกัสตูร Strategic Board Master Class 2556-ม.ค.2560 ผูอ้ านวยการสายอาวโุส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2562-ปจัจุบนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด
- Financial Executive Development Program (จัดการกองทุน)
   สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย อ่ืนๆ
 - CFP Professional Forum -
   สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
การอบรมภายใน
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its
   unintended consequence
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 - Cybersecurity Threatscape and You
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
   and the opportunity in Thailand
   บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จ ากัด
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 
   into Corrupt-less Society
   โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

18. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล 50 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้
     ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ               - เม.ย 2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
     บริการธนาคาร วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 2562-มี.ค 2564 ผูอ้ านวยการสายอาวโุส (การลงทุน)

   Tokyo Institute of Technology เม.ย 2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ - บริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 2561-ปจัจุบนั หัวหน้าบริการธนาคาร (ธนาคารพาณิชย์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รักษาการหัวหน้าบริหารเงิน 
การอบรมภายใน 2561-2562 รักษาการหัวหน้าปฏบิตัิการด้านกองทุน
 - Understanding Thailand Data Protection Law and its 2547-2560 รองหัวหน้าบริหารเงิน
   unintended consequence อ่ืนๆ
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด -
 - การพัฒนาความยัง่ยืนองค์กร
   บริษัท เอสบดีีไอ จ ากัด
 - ความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู
   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 
 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
   Bain & Company, Inc.

19. นายมานพ เพชรด ารงค์สกุล 41 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - ก.ค.2556-ปจัจุบนั หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการจัดการทั่วไป) รักษาการหัวหน้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ ก.พ.2556-ปจัจุบนั รักษาการหัวหน้าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556 รองหัวหน้าวาณิชธนกิจ
อ่ืนๆ
-

20. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช 54 Master of Business Administration (Management) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าวเิคราะห์ธุรกิจ    James Cook University บริุมสทิธิ                - ต.ค.2557-ปจัจุบนั หัวหน้าวเิคราะห์ธุรกิจและความเสีย่ง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        และความเสีย่ง วทิยาศาสตรบณัฑิต (พยาบาล) (ธนาคารพาณิชย์)

   วทิยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ อ่ืนๆ
   มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ -

21. นางมาลาทิพย์ สวินทร 55 Master of Business Administration (Management) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าวเิคราะห์ธุรกิจ    New York Institution of Technology บริุมสทิธิ                - ต.ค.2557-ปจัจุบนั หัวหน้าวเิคราะห์ธุรกิจและความเสีย่ง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        และความเสีย่ง บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ
-

22. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์ 55 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าบริหารสนิเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - 2555-ปจัจุบนั หัวหน้าบริหารสนิเช่ือ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ อ่ืนๆ
นิติศาสตรบณัฑิต (กฎหมาย) -
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

23. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล 51 นิติศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมาย) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้านิติกรรมสญัญา    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - ต.ค.2557-ปจัจุบนั หัวหน้านิติกรรมสญัญา ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

นิติศาสตรบณัฑิต (กฎหมาย) (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ
ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย -

24. นายวิทยา เมตตาวิหารี 49 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามัญ                   -   - กลุม่ทิสโก้
        รองหัวหน้าบริหารการขายและ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ                - มี.ค.2564-ปจัจุบนั รองหัวหน้าสนิเช่ือรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายย่อย 1 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        การตลาดสนิเช่ือรายย่อย 1 และ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 2563 -ปจัจุบนั รักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3 (ธนาคารพาณิชย์)
        รักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.พ.2560-ก.พ.2564 ผูช่้วยหัวหน้าสนิเช่ือรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายย่อย 1

ก.ย.2558-ม.ค.2560 ผูช่้วยหัวหน้าสนิเช่ือรายย่อย – บริหารกิจการสาขา

ต.ค.2553-ส.ค.2558 ผูช่้วยหัวหน้าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจสาขา
อ่ืนๆ
 -

25. นายนพดล ชุ่มวงศ์ 55 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าเช่าซ้ือ    มหาวทิยาลยัรามค าแหง บริุมสทิธิ                - ก.พ.2560-ปจัจุบนั หัวหน้าเช่าซ้ือ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

นิติศาสตร์บณัฑิต 2555-ม.ค.2560 ผูจั้ดการ สาขารัตนาธิเบศร์และสาขารังสติ (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง อ่ืนๆ

-
26. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง 46 Master of Business Administration (Finance) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าเช่าซ้ือโครงการพิเศษ   Cleveland State University บริุมสทิธิ                - ก.ค.2558-ปจัจุบนั หัวหน้าเช่าซ้ือโครงการพิเศษ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) เม.ย.-ก.ค.2558 รองหัวหน้าเช่าซ้ือโครงการพิเศษ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ ม.ค.2556-มี.ค.2558 ผูอ้ านวยการฝา่ยการตลาด - เช่าซ้ือโครงการพิเศษ
อ่ืนๆ

-
27. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช 47 Master of Commerce (Finance) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ    The University of New South Wales, Australia บริุมสทิธิ                - 2563-ปจัจุบนั หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสนิเช่ือรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        สนิเช่ือรายย่อย บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) ก.พ.2556-2562 หัวหน้าพัฒนาธุรกิจสนิเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ อ่ืนๆ
-

28. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ 57 ศิลปศาสตรบณัฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้ากิจการสาขา 1    สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา บริุมสทิธิ                - 2548-ปจัจุบนั หัวหน้ากิจการสาขา 1 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)
อ่ืน ๆ
-

29. นายสมบูรณ์ ศริิรักษ์ 56 วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้ากิจการสาขา 2    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร บริุมสทิธิ                - ก.ย.2558-ปจัจุบนั หัวหน้ากิจการสาขา 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)
อ่ืนๆ
-

30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี 50 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าสนิเช่ืออเนกประสงค์และ    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล บริุมสทิธิ                - 2545-ปจัจุบนั หัวหน้าสนิเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        การขายตรง (ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

31. นายสุกิจ สกุลวงศใ์หญ่ 51 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        ผูช่้วยปฏบิตัิการสนิเช่ือรายย่อย และ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ                - มี.ค.2564-ปจัจุบนั ผูช่้วยปฏบิตัิการสนิเช่ือรายย่อย และรักษาการหัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        รักษาการหัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) ม.ค. 2563-ก.พ.2564 หัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ เม.ย.2558-2562 หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย
2549-มี.ค.2558 หัวหน้าสนับสนุนสนิเช่ือ

อ่ืนๆ

-

32. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ 54 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าก ากับสนิเช่ือ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ                - 2555-ปจัจุบนั หัวหน้าก ากับสนิเช่ือ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ อ่ืนๆ

-

33. นายวรพจน์ ติรการุณ 52 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าสนับสนุนสนิเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - เม.ย.2558-ปจัจุบนั หัวหน้าสนับสนุนสนิเช่ือ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2548-มี.ค.2558 หัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย อ่ืนๆ

-
34. นายถาวร ศภุเดโชชัย 40 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ                - ม.ค.2563-ปจัจุบนั หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) ต.ค.2558-ธ.ค.2562 ผูช่้วยหัวหน้าฝา่ยพัฒนาหนี้และกฎหมายสนิเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-
35. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ 52 Master of Business Administration (Corporate Finance) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าศูนย์บริการลกูค้า    University of Dallas, USA บริุมสทิธิ                - 2551-ปจัจุบนั หัวหน้าศูนย์บริการลกูค้า ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

36. นายกลชัย อุดมศรีสุข 37 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าพัฒนาระบบงานสนิเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - 2562-ปจัจุบนั หัวหน้าพัฒนาระบบงานสนิเช่ือรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        รายย่อย เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (ปริมาณวเิคราะห์) 2560-2561 รักษาการหัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อยโครงการพิเศษ (ธนาคารพาณิชย์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559-2561 หัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย
2558-2559 รองหัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย
2556-2558 ผูช่้วยหัวหน้าบริหารสนิเช่ือรายย่อย

อ่ืนๆ
-

37. นางสาวศภุิสรา ศรีขวานทอง 40 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวทิยาการคณนา สามัญ                   2  หุ้น - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าวเิคราะห์ขอ้มูลสนิเช่ือรายย่อย    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั         (ร้อยละ 0.00) มี.ค.2564-ปจัจุบนั หัวหน้าวเิคราะห์ขอ้มูลสนิเช่ือรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บริุมสทิธิ                - ก.ค.2558-ก.พ.2564 Head of Retail Portfolio Control (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (หน่วยงานย่อยใน Retail & SME Credit)

อ่ืนๆ

-
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

38. นายพงศโ์สภณ วงศท์องค า 43 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        รองหัวหน้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดกลาง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บริุมสทิธิ                - ปจัจุบนั รองหัวหน้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

        และขนาดย่อม วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อ่ืนๆ

-
39. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ 47 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าสนิเช่ือเคหะ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - 2552-ปจัจุบนั หัวหน้าสนิเช่ือเคหะ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

40. นางวันทนา กิจพานิช 52 บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
         หัวหน้าปฏบิตัิการสาขา    มหาวทิยาลยักรุงเทพ บริุมสทิธิ                - ก.ค.2556-ปจัจุบนั หัวหน้าปฏบิตัิการสาขา ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-
41. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล 61 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
          รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี    มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย บริุมสทิธิ                - 2553-ปจัจุบนั รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)
อ่ืนๆ
-

42. นางสาวพิชชาภา วงศส์ารศกัดิ์ 48 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบริหารและการจัดการ) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าธนบดีการลงทุน    มหาวทิยาลยัรังสติ บริุมสทิธิ                - ธ.ค.2562-ปจัจุบนั หัวหน้าธนบดีการลงทุน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

ม.ค.2560-ธ.ค.2562 รองหัวหน้าธนบดีการลงทุน (ธนาคารพาณิชย์)
2558-2560 หัวหน้าฝา่ยลกูค้าสมัพันธ์ เขตกรุงเทพ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-

43. นายสาธิต ภาวะหาญ 47 Master of Professional Accounting สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าธนบดีธนกิจ    The University of Newcastle, Australia บริุมสทิธิ                - ม.ค.2563-ปจัจุบนั หัวหน้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การประกันภยัและบริหารความเสีย่ง) ม.ค.2561-ธ.ค.2562 รองหัวหน้าธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ธ.ค.2558-ธ.ค.2560 หัวหน้าผูจั้ดการธนบดีธนกิจ ทีม 3
Master of Business Administration อ่ืนๆ

   Southern Cross University, Australia -

วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ)

   มหาวทิยาลยัขอนแก่น

44. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 47 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจัดการ) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าธนกิจสว่นบคุคล 1    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร บริุมสทิธิ                - 2554-ปจัจุบนั หัวหน้าธนกิจสว่นบคุคล 1 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร อ่ืนๆ
-
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

45. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ 56 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าธนกิจสว่นบคุคล 2    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - ต.ค.2560-ปจัจุบนั หัวหน้าธนกิจสว่นบคุคล 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)
2556-2560 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (ฝา่ยบคุคลธนกิจ-กิจการสาขา) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ
-

46. นางวรสินี เศรษฐบุตร 42 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าพัฒนาผลติภณัฑ์กองทุน เศรษฐศาสตรบณัฑิต บริุมสทิธิ                - 2560-ปจัจุบนั หัวหน้าพัฒนาผลติภณัฑ์กองทุนและสือ่สารการตลาด ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        และสือ่สารการตลาด    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ธนาคารพาณิชย์)

2555-2558 Head of Private Wealth Consultant บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด
(หลกัทรัพย์จัดการกองทุน)

อ่ืนๆ

2558-2560 Head of Marketing and Channel บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) 
(หลกัทรัพย์จัดการกองทุน)

47. นายณัฐกฤติ  เหล่าทวีทรัพย์ 38 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าบริการที่ปรึกษาการลงทุน    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ                - 2560-ปจัจุบนั หัวหน้าบริการที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อ่ืนๆ
-

48. นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา 50 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าบริการคัสโตเดียน    มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย บริุมสทิธิ                - 2563-ปจัจุบนั หัวหน้าบริการคัสโตเดียน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต 2561 - 2562 รองหัวหน้าบริการคัสโตเดียน (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 2554 - 2560 หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาผลติภณัฑ์และจดทะเบยีนกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด

(หลกัทรัพย์จัดการกองทุน)

อ่ืนๆ

-

49. นางสุวรรณดี ขาวละออ 54 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจัดการ) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริุมสทิธิ                - 2553-ปจัจุบนั หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
สถิติศาสตรบณัฑิต (ธนาคารพาณิชย์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อ่ืนๆ

-

50. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ 52 Master of Business Administration สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วสิ (General Business) บริุมสทิธิ                - 2553-ปจัจุบนั หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
   University of Central Arkansas, USA (ธนาคารพาณิชย์)

บญัชีบณัฑิต อ่ืนๆ

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา / สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

51. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส 49 Master of Science (Computer Science) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าศูนย์ช าระเงิน    DePaul University, USA บริุมสทิธิ                - 2559-ปจัจุบนั หัวหน้าศูนย์ช าระเงิน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) 2552-2559 รองหัวหน้าศูนย์ช าระเงิน (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั อ่ืนๆ
-

52. นางสาวมยุรา สงวนศกัดิ์ศรี 46 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้

        หัวหน้าควบคุมการปฏบิตัิการ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ บริุมสทิธิ                - ม.ค. 2563-ปจัจุบนั หัวหน้าควบคุมการปฏบิตัิการ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2562-ธ.ค. 2562 ผูช่้วยหัวหน้าควบคุมการปฏบิตัิการ (ธนาคารพาณิชย์)

ก.ย. 2557-ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่งด้านปฏบิตัิการอาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อ่ืนๆ
-

53. นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ 40 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าปฏบิตัิการด้านกองทุน    มหาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม บริุมสทิธิ                - 2562-ปจัจุบนั หัวหน้าปฏบิตัิการด้านกองทุน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

Senior Wealth Process Improvement Officer (ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ
-

54. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ 49 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าประกันภยัธนกิจและ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริุมสทิธิ                - พ.ย.2560-ปจัจุบนั หัวหน้าประกันภยัธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
        รักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติง้ บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) รักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติง้ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวทิยาลยับรูพา ต.ค.2557-พ.ย.2560 หัวหน้าประกันภยัธนกิจ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อ่ืนๆ
 -

55. นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ 44 Master of Science in Information Technology สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล    Arizona State University, USA บริุมสทิธิ                - พ.ย.2560-ปจัจุบนั หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) ต.ค.2557-มิ.ย.2559 หัวหน้าช่องทางดิจิทอล (ธนาคารพาณิชย์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.ค.2559-ต.ค.2560 หัวหน้าพัฒนาผลติภณัฑ์ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อ่ืนๆ
-

56. นายตุลา รอดสลับ 34 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ สามัญ                   -     - กลุม่ทิสโก้
        หัวหน้านวตักรรมดิจิทัล และธุรกิจ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ บริุมสทิธิ                - ม.ค.2562-ปจัจุบนั หัวหน้านวตักรรมดิจิตอล และธุรกิจ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ธนาคารพาณิชย์)
   มหาวทิยาลยักรุงเทพ อ่ืนๆ

-

หมายเหตุ:      /1 รวมคูส่มรสและบตุรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ

1.2 หน้าท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผดิชอบด าเนินการจัดท าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าป ีหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ

         ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร1 (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564)

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564

1 นายปลิว มังกรกนก  -  - - - - -  -

2 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  -  -  - - - -  -

3 รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ - - - - - - -

4 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ - - - - - - -

5 นายสถิตย์ อ๋องมณี  -  - - - - -  -

6 ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ - - - - - - -

7 ดร. กุลภัทรา สิโรดม - - - - - - -

8 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) - - - - - - -

9 นายซาโตชิ โยชิทาเกะ - - - - - - -

10 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์  -  - - - - -  -

11 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์  -  - - - - -  -

12 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม - - - - - - -

13 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล - - - - - - -

14 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา - - - - - - -

15 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง - - - - - - -

16 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล - - - - - - -

17 นายพิชา รัตนธรรม - - - - - - -

18 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล  -  - - - - -  -

19 นายมานพ เพชรด ารงค์สกุล  -  - - - - -  -

20 นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช  -  -  - - - -  -

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

ล าดับ รายนาม เพิ่มข้ึน (ลดลง)
ระหว่างปี

เพิ่มข้ึน (ลดลง)
ระหว่างปี
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

ล าดับ รายนาม เพิ่มข้ึน (ลดลง)
ระหว่างปี

เพิ่มข้ึน (ลดลง)
ระหว่างปี

21 นางมาลาทิพย์ สวินทร  -  - - - - -  -

22 นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์  - - - - - - -

23 นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล - - - - - - -

24 นายวิทยา เมตตาวิหารี - - - - - - -

25 นายนพดล ชุ่มวงศ์ - - - - - - -

26 นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง - - - - - - -

27 นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช - - - - - - -

28 นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ - - - - - - -

29 นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ - - - - - - -

30 นางสาววิภา เมตตาวิหารี - - - - - - -

31 นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่  -  - - - - -  -

32 นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ  -  - - - - -  -

33 นายวรพจน์ ติรการุณ - - - - - - -

34 นายถาวร ศุภเดโชชัย  -  -  - - - -  -

35 นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ - - - - - - -

36 นายกลชัย อุดมศรีสุข - - - - - - -

37 นางสาวศุภิสรา ศรีขวานทอง 2  - - - - - 0.00

38 นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองค า  -  - - - - - -

39 นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ - - - - - - -

40 นางวันทนา กิจพานิช  -  - - - - - -
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

ล าดับ รายนาม เพิ่มข้ึน (ลดลง)
ระหว่างปี

เพิ่มข้ึน (ลดลง)
ระหว่างปี

41 นายถนอม ชัยอรุณดีกุล -  - - - - - -

42 นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์  - - - - - - -

43 นายสาธิต ภาวะหาญ  - - - - - - -

44 นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ - - - - - - -

45 นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ - - - - - - -

46 นางวรสินี เศรษฐบุตร - - - - - - -

47 นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ - - - - - - -

48 นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา - - - - - - -

49 นางสุวรรณดี ขาวละออ - - - - - - -

50 นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ - - - - - - -

51 นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส - - - - - - -

52 นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศรี - - - - - - -

53 นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ - - - - - - -

54 นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ - - - - - - -

55 นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ - - - - - - -

56 นายตุลา รอดสลับ - - - - - - -

หมายเหตุ:  /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

 

- ไม่มี -  

 

 



เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 56 พาณชิยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิาบริหารธุรกิจ) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้

       เลขานุการบริษัท    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสทิธิ               - เม.ย.2564-ปัจจุบัน ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญอ่าวโุส ส านักก ากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
       ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญอ่าวโุส วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต ก.พ.2560-มี.ค.2564 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ส านักก ากับดูแลกิจการ (การลงทุน)
       ส านักก ากับดูแลกิจการ    จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ก.ย.2556-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
       บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป Certified Internal Auditor (CIA) 2556-2559 หัวหน้าส านักก ากับดูแลกิจการ

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด

Certified Financial Service Auditor (CFSA) (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 

Certified Fraud Examiner (CFE) (เช่าซ้ือ)

   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA ก.ย.2556-2561 กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส ์โซลช่ัูน จ ากัด

การอบรมภายนอก (ประกันภัย)

 - หลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries อ่ืนๆ
 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 2562-2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

   Market Intermediaries (2016) 2562-ปัจจุบัน กรรมการกลาง สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 - หลกัสตูร Company Secretary Program 2554-ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

 - หลกัสตูร Company Reporting Program 2553-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ

 - หลกัสตูร Board Reporting Program 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง กรุงเทพมหานคร

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking
 - หลกัสตูร Audit Committee Program
 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function
 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management
 - Board of the Year, Board of the Future

   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลกัสตูร GRI Certified Training on G4 Reporting Guidelines
   สถาบันไทยพัฒน์
 - ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
   และปราบปรามการทุจริตระดับสงู
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare 
  and Development, MSDHS
 - Role of commercial banks and civil society in anti-corruption
   ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / และทักษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การอบรมภายใน

 - Understanding Thailand Data Protection Law and its

   unintended consequence

   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 - Cybersecurity Threatscape and You

   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต

 - การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

   บริษัท เอสบีดีไอ จ ากัด

 - ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู

   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ 

 - Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis

   Bain & Company, Inc.

2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล 63 บัญชีบัณฑิต (บัญชี) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้

       หัวหน้าก ากับ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสทิธิ               - 2556-ปัจจุบัน หัวหน้าก ากับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป การอบรมภายนอก (การลงทุน)

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 2552-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด

   Market Intermediaries รุ่นที ่15/2559 (จัดการกองทุน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2552-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด

(หลกัทรัพย์)

2562-2563 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทุน ทิสโก้ จ ากัด

(ทีป่รึกษาการลงทุน)

ก.ย.2556-2562 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด

(ทีป่รึกษาการลงทุน)

อ่ืนๆ

-

3. นางสาวช่ืนจิต ตระการรัตติ 51 วทิยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามัญ                  -     - กลุม่ทิสโก้

      หัวหน้าตรวจสอบภายใน    มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ บุริมสทิธิ               - ม.ค.2564-ปัจจุบัน หัวหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

      บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บัญชีบัณฑิต (บัญชี) ส.ค.2557-2563 หัวหน้าบริหารความเสีย่งด้านปฏิบัติการ (การลงทุน)

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั อ่ืนๆ

-

หมายเหตุ:      /1 รวมคูส่มรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) แต่งตัง้โดยคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที ่29 มิถุนายน2563 
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ดังนี้  

1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร  

2. นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการบริหาร 

3. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการบริหาร  

4. นายศักดิช์ัย พีชะพัฒน ์ กรรมการบริหาร  

กรรมการทุกท่านด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2563 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ตลอดปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานรวมของธนาคาร รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ  

2. จัดท า ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ส าคัญและน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณี 

3. รับทราบระดับความเส่ียงของธนาคาร และสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงความเส่ียง
ด้านการปฏิบัติการ ความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการก ากับ  

4. ทบทวนและให้สัตยาบันสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ         
ที่มีปัญหา 

5. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ส าคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ  

6. จัดท าแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทบทวนและน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

7. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจและมีความเส่ียงสูง  

8. รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบ รวมถึงกฎเกณฑ์และมาตรการต่างๆ          
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

9. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สัตยาบัน 
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คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบัตรของ 
คณะกรรมการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามที่ก าหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

- สุทัศน ์เรืองมานะมงคล - 

 (นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

28 มกราคม 2564 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก ากับความเส่ียงของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคารเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ดังนี้  

1. ศ.ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน ์ ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมการ 
3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ 
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการ 

กรรมการทุกท่านด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการก ากับความเส่ียงตลอดปี 2563  

ในปี 2563 คณะกรรมการก ากับความเส่ียงมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับความเส่ียง โดยครั้งที่  5 มีวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงาน            
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงว่ามีความเพียงพอและน าเสนอต่อการคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
รวมถึงทบทวนสถานะความเส่ียง การติดตามดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลักและกิจการที่ส าคัญตามประเภทความเส่ียง คณะกรรมการ
ทบทวนและเห็นชอบในการประเมินความเส่ียงตนเองปี 2562 การประเมินตนเองเรื่องระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้ 
ประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับความเส่ียงปี 2562 รายงานจากคณะกรรมการก ากับความเส่ียงที่
เปิดเผยในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปี 2562 รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับความเส่ียง นอกจากนี้
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแผนงานของคณะกรรมการปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบรายงาน 
ผลการตรวจสอบของธปท. รายงานการตรวจสอบธนาคารทิสโก้ ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2562 
รวมถึงพิจารณาและเห็นชอบรายงานของหน่วยงานก ากับปี 2562 และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก ากับประจ าปี 2563 

2. คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบการประเมินความเส่ียงและผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการเชิงป้องกัน
ของธนาคารทิสโก้ คณะกรรมการทบทวนรายงานกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีสอดคล้องกับระดับ          
ความเส่ียงของสถาบันการเงินของธนาคารทิสโก้ สถานการณ์การทดสอบภาวะวิกฤตและแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) ของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการอนุมัติให้ธนาคารทิสโก้ใช้นโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของ
กลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนสถานะความเส่ียง การติดตามดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก และกิจการที่ส าคัญตาม
ประเภทความเส่ียงของธนาคารทิสโก้ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2563 

3. คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบการประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ COVID-19 การประมาณการงบการเงินและ
ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์และกลยุทธ์ของธนาคารในรูปแบบดิจิตอล 
คณะกรรมการทบทวนสถานะความเส่ียง การติดตามดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก และกิจการที่ส าคัญตามประเภทความเส่ียงของ
ธนาคารทิสโก้ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2563 
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4. คณะกรรมการทบทวนสมมติฐานและผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 จากรายงานการประเมินผลกระทบด้วยตนเองว่า
มีความเหมาะสมกับระดับเงินกองทุนท่ีเพียงพอ ณ ส้ินปี 2563 คณะกรรมการรับทราบการใช้แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
COVID-19 นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนสถานะความเส่ียง การติดตามดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก และกิจการที่ส าคัญตาม
ประเภทความเส่ียงของธนาคารทิสโก้ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 

5. คณะกรรมการทบทวนสถานะความเส่ียง การติดตามดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก และกิจการที่ส าคัญตามประเภทความเส่ียงของ
ธนาคารทิสโก้ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 และได้มีวาระการประชุมระหว่างคณะกรรมการก ากับความเส่ียงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
การบริหารความเส่ียงของธนาคารทิสโก้ ปี 2563 โดยที่คณะกรรมการก ากับความเส่ียงจะรวบรวมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงในเรื่องความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการรับทราบประเด็นส าคัญในการตรวจสอบของธปท.และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นส าคัญถูกยกขึ้น 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงด้านการปฏิบัติการและความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศและจะได้รับการทบทวน
โดยคณะกรรมการก ากับความเส่ียงต่อไป 

6. คณะกรรมการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงของทิสโก้ในปี 2563 ทบทวนวิธีและผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ว่ามีความเหมาะสมกับระดับเงินกองทุนที่เพียงพอในทุกสภาวะวิกฤต คณะกรรมการทบทวน
สถานะความเส่ียง การติดตามดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก และกิจการที่ส าคัญตามประเภทความเส่ียงของธนาคารทิสโก้ระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2563 นอกจากนี้คณะกรรมการรับทราบการแบ่งประเภทความเส่ียงของลูกค้าที่เข้ามาตรการช่วยเหลือ
ตามเกณฑ์ที่ธปท.ก าหนดและเน้นย้ าว่าธนาคารควรมีความระมัดระวังในการประเมินความเส่ียงโดยตรวจสอบและติดตามลูกค้า
อย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับความเส่ียงกับ         
กฎบัตรของคณะกรรมการก ากับความเส่ียงและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการก ากับความเส่ียงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ก าหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

 

- ตีรณ พงศ์มฆพัฒน-์ 

(ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน)์ 
ประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง 

20 มกราคม 2564 
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เอกสารแนบ 7 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการตรวจสอบ  
3. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มี
ข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้ธนาคารมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่        
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุล
อ านาจอัน น าไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่ส าหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

 ในป ี2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม 14 ครั้ง โดยได้ด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญดังต่อไปนี ้

 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ธนาคารใช้ในการจัดท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของธนาคารเพียงพอและถูกต้องตามที่ควร 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและ         
การตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ หน่วยงาน
สอบทานสินเชื่อ ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการสอบทานสินเชื่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของธนาคารมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานแผนงานและรายงานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ าปี 
กิจกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  
รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พร้อมทั้งประเมิน
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ทางการอย่างเข้มงวด  
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 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องส าคัญที่เน้นใน              
การตรวจสอบรายไตรมาสและประจ าปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น            
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  จากผลการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชีของสถาบันการเงิน                         
ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท 
ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารส าหรับปี 2563 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวนโยบายร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่องการก ากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีมีการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากับของธนาคาร ว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ หรือเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร การเปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  

 การบริหารความเสี่ยง: รับทราบการน าเสนอของผู้บริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง                   
ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ รับทราบ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหายทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านปฏิบัติการและการประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของ
แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการก ากับความเส่ียง (Joint Meeting) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อกรอบการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการบริหารความเส่ียงซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 

  การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับ 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

      

           - อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ - 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 
          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      22 มกราคม 2564 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

24 กุมภาพันธ์ 2564 
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แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น         
โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้
เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับน้ี
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี 
และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การประเมิน
ดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น          
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนว
ทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

  

                                           
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมรกิา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of 

Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชแีห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting 

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

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงานที่ครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องตา่ง ๆ  
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกป ีรวมทั้งมี 
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 

(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกีย่วกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 

 
 
/ 
/ 
/ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้าน
การควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

/  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจทีช่ัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

/  

2.3 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

/  

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกจิของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ 

/  

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจ
มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

/  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

/  

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

/  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

/  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

/  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ 

/  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

/  

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ /  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดใหม้ีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

/  

5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล  
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะส้ันและระยะยาว
ของบริษัท 

/  

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน 

/  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง
ได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง   
มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทาง 
การเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

/  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน 
และหน้าที่งานต่างๆ   

/  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกองคก์ร ซึ่งรวมถงึ
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนนิงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง /  
7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  

/  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียงโดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น 
(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วมรบั 
ความเส่ียง (sharing) 

/  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

/  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนด
แล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจน
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก าหนดไว ้ /  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว 

/  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ 

/  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกีย่วกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชดัเจน รัดกุม  
เพื่อใหส้ามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กูย้ืม การค้ าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า  
มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี ้
ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ 
automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

/  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน 
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่เป็น 
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

/  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ 
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

/  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไป
ใช้ส่วนตัว 

/  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น /  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านงึถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปน็รายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี้) 

/  

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ /  
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน 

/  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  /  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ  

/  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

/  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังตอ่ไปนี้      
     13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
     13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัท
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

 
/ 
/ 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
ก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพือ่ให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น    

/  

14.3 บริษัทจัดให้มชี่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

/  

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
ส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจา้หน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์   
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

/  

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 8 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

167 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

/  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง  
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท /  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตา่งจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

/  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะไดเ้ริ่มด าเนิน 
การจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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เอกสารแนบ 9 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมี                
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เปน็อิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงจากการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความ
เชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

                 ปลิว มังกรกนก          ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน ์ 

    (นายปลิว มังกรกนก)         (ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์) 

 ประธานคณะกรรมการ       กรรมการผู้จัดการใหญ ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี ้

ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
มาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินปีปัจจุบัน และได้รับรู้ผลกระทบสะสมตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 1.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าว อาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและ              
อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตและจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารฯ            
ได้จัดท างบการเงินโดยเลือกน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบใน          
การประเมินความสามารถของธนาคารฯในการด าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
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ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือ            
หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของธนาคารฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ  ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า                  
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก                    
การใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ               
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ี ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้  
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 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี ้

 

 
สมใจ คุณปสุต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2564 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินสด 1,215,903       1,099,247       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4.2, 4.8 36,960,771     44,049,590     

สินทรัพยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 4.3 758,539          -                      

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 4.4 62,095            21,907            

เงินลงทุนสุทธิ 4.5, 4.8 9,432,775       7,671,893       

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 4.6, 4.8

   เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี้ 240,771,111   257,250,213   

   ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 1,669,202       1,106,977       

   รวมเงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 242,440,313   258,357,190   

   หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (17,700,160)    (19,084,739)    

   หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกดิขึ้น 4.7 (10,938,183)    -                      

   หัก: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 4.7 -                      (10,074,115)    

   หัก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4.7 -                      (7,343)             

รวมเงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 213,801,970   229,190,993   

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 4.9 28,667            13,703            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.10 28,152            28,152            

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4.11 758,055          792,039          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้สุทธิ 4.12 466,673          -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ 4.13 90,770            181,929          

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี 4.32 260,769          882,142          

สินทรัพยอ่ื์น 4.14 1,055,894       1,333,868       

รวมสินทรัพย์ 264,921,033   285,265,463   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2563 2562

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงินรับฝาก 4.15 204,859,398   218,433,146   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4.16 5,517,289       3,831,925       

หนีสิ้นจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,284,765       306,867          

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มื 4.17 11,196,919     18,716,919     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 4.18 447,970          -                      

ประมาณการหนีสิ้น 4.19 833,152          709,830          

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 734,307          988,036          

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 278,006          653,167          

เงินปนัผลค้างจ่าย 5 1,889,214       4,100,976       

หนีสิ้นอ่ืน 4.20 5,224,507       6,221,590       

รวมหน้ีสิน 232,265,527   253,962,456   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
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(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) 

กรรมการบริหาร 
(นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน)์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

  

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้บริุมสิทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 4.21 1                     1                     

      หุน้สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 9,215,676       9,215,676       

9,215,677       9,215,677       

   ทุนทีอ่อกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุน้บริุมสิทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 4.21 1                     1                     

      หุน้สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 9,215,676       9,215,676       

9,215,677       9,215,677       

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 2,543,024       2,543,024       

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 4.23 309,469          304,899          

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 984,000          984,000          

   ยงัไม่ได้จัดสรร 19,603,336     18,255,407     

รวมส่วนของเจ้าของ 32,655,506     31,303,007     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 264,921,033   285,265,463   

-                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้ดอกเบีย้ 4.24 15,446,027     16,724,877     

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 4.25 (3,567,218)      (4,963,709)      

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 11,878,809     11,761,168     

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,862,107       2,821,676       

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (68,418)           (80,556)           

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4.26 1,793,689       2,741,120       

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่า

  ด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 4.27 6,048              -                      

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 4.28 -                      35,511            

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4.29 10,533            6,968              

ค่าปรับทีเ่กีย่วเนือ่งจากเงินให้สินเช่ือ 191,642          264,361          

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 146,222          137,253          

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 14,026,943     14,946,381     

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 2,194,254       3,282,062       

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 1,184,012       1,213,072       

ค่าภาษีอากร 267,936          291,804          

ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน 4.34 2,331,676       2,100,820       

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 875,896          921,302          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 6,853,774       7,809,060       

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 4.30 -                      636,332          

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกดิขึ้น 4.31 2,437,190       -                      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,735,979       6,500,989       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.32 949,668          1,297,213       

ก าไรส าหรับปี 3,786,311       5,203,776       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเปน็บาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีด้้วยมูลค่ายตุิธรรม

   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,720              -                      

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                      5,125              

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4.32 (344)                (1,025)             

รายการทีจ่ะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,376              4,100              

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั (11,539)           (158,974)         

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4.32 2,308              31,795            

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) (9,231)             (127,179)         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป ี(ขาดทุน) (7,855)             (123,079)         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 3,778,456       5,080,697       

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 4.33 4.11                5.65                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเปน็บาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 4,735,979       6,500,989       

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้

   เปน็เงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 345,157          161,712          

   ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกดิขึ้น 4,167,811       -                      

   หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ -                      2,437,290       

   ค่าเผ่ือขาดทุนจากมูลค่าทีล่ดลงของเงินลงทุน -                      4,700              

   ค่าเผ่ือขาดทุนจากมูลค่าทีล่ดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลับ) 564                 (11,111)           

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (3,082)             (12,583)           

   ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า (23,482)           (18,495)           

   ขาดทุนจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม

      ผ่านก าไรหรือขาดทุน 380                 -                      

   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (3,774)             (1,391)             

   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 992                 295                 

   ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (27,153)           (38,000)           

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 115,702          187,533          

   รายได้ค้างรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 70,897            (88,125)           

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (942,199)         285,958          

   รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (11,878,809)    (11,761,168)    

   รายได้เงินปนัผล (46,211)           (49,110)           

   เงินสดรับดอกเบีย้ 14,777,048     16,312,338     

   เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (3,284,313)      (3,784,928)      

   เงินสดรับเงินปนัผล 46,211            49,110            

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (810,941)         (1,444,867)      

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 7,240,777       8,730,147       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,079,715       9,030,669       

   เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี้ 10,011,184     (6,843,484)      

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,551,048       1,478,351       

   สินทรัพยอ่ื์น 202,858          251,732          

หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (13,573,748)    23,217,414     

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,685,364       (40,784)           

   หนีสิ้นจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 977,898          68,648            

   ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มืระยะส้ัน 2,320,000       -                      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (18,636)           (19,733)           

   หนีสิ้นอ่ืน (211,134)         (634,232)         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 17,265,326     35,238,728     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (27,621,162)    (24,382,035)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25,605,465     23,717,595     

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และยานพาหนะ (33,476)           (61,377)           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (3,517)             (9,872)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,919              1,391              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,048,771)      (734,298)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4,160,000       2,400,000       

เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (14,000,000)    (33,400,000)    

เงินสดจ่ายช าระหนีสิ้นตามสัญญาเช่า (182,061)         -                      

เงินปนัผลจ่าย (5,077,838)      (3,594,114)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15,099,899)    (34,594,114)    

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 116,656          (89,684)           

เงินสด ณ วนัต้นปี 1,099,247       1,188,931       

เงินสด ณ วันปลายปี 1,215,903       1,099,247       

-                      -                      

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีมิ่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 67,898            -                      

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ือช าระเงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี้ 14,964            9,487              

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเปน็ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ -                      10,679            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเกนิทุน

จากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนทีว่ดัด้วย

ส่วนต่ ากวา่ทุน    มูลค่ายตุิธรรม ส่วนเกนิทุน

ส่วนเกนิมูลค่า จากการวดัมูลค่า ผ่านก าไรขาดทุน จากการตีราคา

หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามัญ หุน้สามัญ เงินลงทุนเผ่ือขาย เบด็เสร็จอ่ืน สินทรัพย์ รวม จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 1                 9,215,676   2,543,024  (5,462)                -                         308,123             302,661            984,000       17,277,459  30,322,821  

เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5) -                 -                 -                 -                         -                         -                         -                        -                  (4,100,976)  (4,100,976)  

ก าไรส าหรับปี -                 -                 -                 -                         -                         -                         -                        -                  5,203,776    5,203,776    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป ี(ขาดทุน) -                 -                 -                 4,100                 -                         -                         4,100                -                  (127,179)     (123,079)     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                 -                 4,100                 -                         -                         4,100                -                  5,076,597    5,080,697    

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                 -                 -                 -                         -                         (1,862)                (1,862)               -                  2,327           465              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1                 9,215,676   2,543,024  (1,362)                -                         306,261             304,899            984,000       18,255,407  31,303,007  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 1                 9,215,676   2,543,024  (1,362)                -                         306,261             304,899            984,000       18,255,407  31,303,007  

ผลสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   มาถอืปฏบิตัิเปน็คร้ังแรก (หมายเหตุฯ 2) -                 -                 -                 5,056                 -                         -                         5,056                -                  434,597       439,653       

จัดประเภทรายการใหม่ -                 -                 -                 (3,694)                3,694                 -                         -                        -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 1                 9,215,676   2,543,024  -                         3,694                 306,261             309,955            984,000       18,690,004  31,742,660  

เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5) -                 -                 -                 -                         -                         -                         -                        -                  (2,866,076)  (2,866,076)  

ก าไรส าหรับปี -                 -                 -                 -                         -                         -                         -                        -                  3,786,311    3,786,311    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป ี(ขาดทุน) -                 -                 -                 -                         1,376                 -                         1,376                -                  (9,231)         (7,855)         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                 -                 -                         1,376                 -                         1,376                -                  3,777,080    3,778,456    

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                 -                 -                 -                         -                         (1,862)                (1,862)               -                  2,328           466              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1                 9,215,676   2,543,024  -                         5,070                 304,399             309,469            984,000       19,603,336  32,655,506  

ก าไรสะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ทุนทีอ่อกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท าและการแสดงรายการในงบการเงิน 

 งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการ
แสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.ท่ี สนส. 21/2561 เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบ
การเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส าหรับ           งบการเงินปี 2563 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้             
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่งต้องมีการ
ประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ  อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
ค านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯ ดังนี ้

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้

ธนาคารฯจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนาคารฯในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน โดยถือตามพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็น 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจที่มวีัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท าให้
เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการ
ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 

- สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อการถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท าให้เกิด
กระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 
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เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าทางบัญชีอย่างมี
นัยส าคัญ โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  

ผู้บริหารของธนาคารฯได้สอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีอยู่ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 
ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้สรุปการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญต่อสินทรัพย์ทางการเงินของ
ธนาคารฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า ได้ดังนี้ 

- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภทเผื่อขาย และเงิน
ลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อค้า เผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดเดิมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือขายเดิมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯ ผลจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวท าให้ส่วนเกิน 
(ส่วนต่ า) กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่โดยแสดงไว้ในก าไรสะสมแทน และรับรู้ก าไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในก าไรสะสม 

- จัดประเภทเงินให้สินเชื่อเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

- จัดประเภทสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงิน  

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน 
ธนาคารฯยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเว้นหนี้สินตราสาร
อนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับน้ีให้รับรู้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และ
ส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการเนื่องจากโมเดล ไม่รองรับ (Management Overlay) โดยก าหนดให้ธนาคารฯรับรู้         
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้              
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและภาระค้ าประกันทางการเงินโดย
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ไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ธนาคารฯน าหลักการทั่วไป (General Approach) 
มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้       
เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี ้

นอกจากนี้ ธนาคารฯพิจารณาใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 

การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 

ธนาคารฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
เจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ ท าให้การแสดง
รายการงบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2563 ได้ 

ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน             
การบัญชี ฉบับที่ 17 

ธนาคารฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และ     
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ 

ทัง้นี้ ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็น
ทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียน
ของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของ ธปท. ที่  ธปท.ฝนส.(01) ว. 380/2563 เรื่อง 
มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในชว่งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นใดตามที่ 
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ธปท. ก าหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริง่ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท. และเลือก
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี ้

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
ส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในระหว่างวันที่                
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย 
ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี ้

- ลูกหนี้ท่ียังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

- ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ด้อย
คุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

ธนาคารฯได้เข้าร่วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. ส าหรับลูกหนี้ที่เข้า
เงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ดังนี ้

(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) ธนาคารฯจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและ
กิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัตติามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอติดตาม
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็น            
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษะเชิงป้องกันโดยถือว่าไม่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็น
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส. (01)ว. 380/2563 ให้คง             
การจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ 

(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) ธนาคารฯจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้น Performing ได้หาก
ลูกหนี้สามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระ
เงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

(3) การให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องได้ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นรายบัญชีได้หากลูกหนี้มี
กระแสเงินสดรองรับการช าระหนี้ หรือหากพิจารณาจากปัจจัยอื่นแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการช าระ
หนี ้

(4) น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตของ ธปท. มาใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการพิจารณาเปล่ียนการจัดชั้นเป็น Stage 2 

(5) ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว 
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(6) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว ธนาคารฯสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ค านวณ
ใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ และธนาคารฯสามารถรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่พักช าระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ค านวณใหม่ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. 
ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

(7) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ธนาคารฯสามารถพิจารณาให้น้ าหนักของข้อมูลที่มี
การคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้ าหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถใน
การช าระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมที่ ธปท.ฝนส.(01) ว. 648/2563 
เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 
ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม 

ในระหว่างปี 2563 ธนาคารฯได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ดังกล่าวข้างต้น 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
ส าหรับการจัดท างบการเงินของกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี ้

- เลือกที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

- เลือกที่จะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปล่ียนแปลง
สัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับ
รายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตาม
สัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่าง ที่เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

ธนาคารฯพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯภายหลังส้ินสุด
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว  
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม            
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของ
ธนาคารฯในปีท่ีเริ่มน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1.4.1 การรับรู้รายได ้

ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง (Effective Interest Rate) จากยอดเงินต้นที่ค้างช าระ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราที่ใช้คิดลด
ประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
ค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และส าหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิตในภายหลัง ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยค านวณจากยอดหนี้สุทธิ
ทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น หากต่อมาใน
ภายหลัง สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารฯจะค านวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตาม
บัญชีดังเดิม 

ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอด เงินต้นท่ีค้างช าระ 
ดอกเบี้ยของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจ าน าทะเบียนรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และธนาคารฯมีนโยบายหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับส าหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิด
นัดช าระดอกเบี้ยเกินก าหนดหนึ่งเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระ และส าหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัด
ช าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระ และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับท่ีได้บันทึกบัญชี
เป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี ส าหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด                
ทั้งนี้ ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้รับช าระหนี้ท่ีค้างเกินก าหนดช าระแล้ว 

ข) ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยก าไร 
(ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน)             
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพันธ์                    
ซึ่งธนาคารฯรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 
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ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับ
เงินปันผล 

ง) ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

จ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค านวณเป็นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

1.4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/จากการให้กู้ยืม 

ธนาคารฯรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อและจากการ ให้กู้ยืม                   
โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก
จากการให้เช่าซื้อ  

1.4.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยมีการก าหนดวันเวลา และ
ราคาที่แน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้
บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ” ในงบแสดง ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าว
ถือเป็นหลักประกัน  

ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถน าหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปท าสัญญาซื้อคืนอีกทอดหนึ่งหรือ          
ขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้ 

1.4.4 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและจัดประเภท
เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้  

 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 

ธนาคารฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมลูค่ายุตธิรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนาคารฯในการจัดการสินทรัพย์
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ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรกหรือวันที่ได้มา โดยจัดประเภทเป็น 

ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือ
ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด ธนาคารฯจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแส
เงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด ธนาคารฯจะจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน
เหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

ค) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียง
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีก าหนด ธนาคารฯจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่   
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีร้ับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุน
ในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชนค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 

รายได้จากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ครบก าหนดช าระ (Settlement date) ธนาคารฯ
ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

การบันทึกรายการ 

รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบก าหนดช าระ (Settlement date) 

การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี ้

เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯ มีการเปล่ียนแปลงไป  
ธนาคารฯ ต้องมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ แล้วแต่การจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภท 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 ธนาคารฯจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้  

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและหักด้วยค่าเผ่ือการด้อย
ค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัด
จ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงใน ราคาทุนสุทธิจากค่า
เผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
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จ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของ        
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดยธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ            
(Net Asset Value) 

ฉ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
และเงินลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ช) ธนาคารฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ซ) ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปล่ียน 

ฌ) รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบก าหนดช าระ (Settlement date) 

1.4.5 เงินลงทนุในลกูหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนที่จ่ายซื้อ และ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานจะแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)   

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

ก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงในราคา
ทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ธนาคารฯจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอด
คงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ธนาคารฯ
พิจารณาบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ ธปท. เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

1.4.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับรายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอด
คงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
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1.4.7 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ธนาคารฯน าหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และรวมถึงภาระ
ผูกพันวงเงินสินเชื่อ 

ธนาคารฯจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี ้

กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing)  

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก ธนาคารฯจะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ธนาคารฯจะใช้ความน่าจะ
เป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ 

กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under- Performing)  

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับ             
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเกิดขึ้น โดยธนาคารฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของ สินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญนับจากวันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเส่ียงของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรายงาน กับความเส่ียงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น ธนาคารฯอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯ
และข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างช าระเกินกว่า 
30 วัน หรือการจัดอันดับด้านเครดิต และในการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันท่ีรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้  

เงินให้สินเชื่อจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดผล
กระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่า
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ด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างช าระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้ก าลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ          
การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้  

ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได้ว่า
ความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน 
ธนาคารฯจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่
คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้   

เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือด้อยค่า            
ด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเส่ียงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และ
ไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า   

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ าหนักตลอดช่วง
อายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงนิ โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิง
จากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่ธนาคารฯพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมี
ลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
ปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์
ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) 
สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) สถานการณ์ขาลง (Downturn scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress scenario) 
มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการน าข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่ม
ระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อ
สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (เงินลงทุนในลูกหน้ีรับซื้อหรือรับ
โอน) ธนาคารฯตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้นทั้งจ านวนเนื่องจากธนาคารฯไม่คาดวา่จะได้รับกระแสเงนิ
สดจากลูกหนี้เหล่านี ้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพันวงเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดตามสัญญาที่ถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯคาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ
ให้กับผู้ที่ได้รับการค้ าประกันสุทธิด้วยจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน  

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ธนาคารฯมีนโยบายตัดจ าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 
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นอกจากนี้ ธนาคารฯได้น าแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติส าหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตามหนังสือเวียน
ของ ธปท. มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารฯบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มด้วย
จ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ใน
การพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลักประกันประกอบ  

ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน) ท่ีจัดชั้นปกติและจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกันส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหัก
หลักประกันและไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามล าดับ และส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ธนาคารฯบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัย จะสูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 
ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 

ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี้ด้อย
คุณภาพ ธนาคารฯกันเงินส ารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต 
ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี ้

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจ านวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

1.4.8 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เมื่อมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการช าระหนี้หรือปรับโครงสร้าง
หนี้ของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอยู่ถูกแทนท่ีด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงิน ธนาคารฯจะท าการประเมินว่าควรตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชีหรือไม่ และ
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

-     ถ้าการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไม่ท าให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี ธนาคารฯจะค านวณมูลค่า
ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ตกลงใหม่หรือ
เปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม และรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในก าไรหรือขาดทุน  

-     ถ้าการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท าให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดท้ายของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม  ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี 
ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

หาก ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็น
กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) หรือจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหนี้รายดังกล่าวจะสามารถจ่ายช าระตาม
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สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วัน
ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 

ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯบันทึกรายการท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของ 
ธปท. และตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา” โดยในกรณีที่เป็นการปรับ
โครงสร้างหนี้ท่ีธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้ ธนาคารฯค านวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ 
วันปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่ 
ธนาคารฯจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีกับมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้หลังหักเงินส ารองที่กันไว้แล้วจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี ้

1.4.9 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินก าหนดช าระเป็นเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหน้ี มูลค่าของทรัพย์สินท่ียึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ีได้รับ
โอนแต่ไม่เกินยอดหน้ีคงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่ามูลค่าที่จะ
ได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย นอกจากนี้ ธนาคารฯบันทึกค่าเผ่ือ
การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท.  

ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายรับรู้เป็นรายได้ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ าหน่าย 

1.4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ หลังจากนั้น 
ธนาคารฯจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดขึ้น 

ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในปีท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

1.4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุดส านักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดส านักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นธนาคารฯจัดให้มีการ
ประเมินราคาอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ท้ังนี้ ธนาคารฯจัด
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 
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ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ ดังนี้  

- ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ านวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของอย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตี
ราคาลดลง โดยที่ธนาคารฯได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะ
ถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีก่อนแล้ว 

- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วน
ของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น 
และบันทึกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง โดยจ านวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังก าไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือม
ราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับ ค่าเส่ือมราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์
นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดส านักงานและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้นการคิดค่า
เส่ือมราคาของอุปกรณ์ส่ือสาร ค านวณตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวมจ านวนปีที่ใช้งาน)          
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 

อาคาร  -             20 ปี 
อาคารชุดส านักงาน  -      43 - 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงส านักงาน -   5, 20 ปี 
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์  -   5  ปี 
ยานพาหนะ  -        6  ปี 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่ค านวณจากราคาทุน และค่าเส่ือมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 

ธนาคารฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์             
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่
คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง 

1.4.12 สัญญาเช่า 

 ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ธนาคารฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้
ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพือ่เป็นการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 ธนาคารฯใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะส้ัน
และสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ธนาคารฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วย           
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีสัญญา
เช่าเริ่มมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ การให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า ดังนี้ 

อาคาร  -             1 - 15 ปี 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าจ านวน
เงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรือ
อัตรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก สัญญาเช่า                  
หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า ธนาคารฯบันทึกค่าเช่าผันแปรท่ี    
ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระนั้นได้เกิดขึ้น  

ธนาคารฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯ 
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่าการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงใน            
การประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

 

 



เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

197 

1.4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธนาคารฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  

ธนาคารฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 
ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็น              
อย่างนอ้ย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งธนาคารฯตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 

กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจ านวนปีการใช้ - ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจ านวนปีการใช้ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 

1.4.14 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็น
ค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วใน          
การค านวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร 

ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้ 

ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะท า
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะ ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์  

1.4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของธนาคารฯด้อยค่ าลง
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
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มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 
หมายถึง จ านวนเงินที่กิจการจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย    
โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ธนาคารฯจะประมาณการกระแส           
เงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตรา  
คิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลังพิจารณาอยู่ 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการตีราคา
ใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน          
ปีก่อนได้หมดไปหรือลดลง ธนาคารฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการ           
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในปีก่อน ๆ ธนาคารฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันท ี

1.4.16 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวได้หมดไปหรือธนาคารฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระส าคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระส าคัญทั้งหมดของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น และธนาคารฯยังคงมีอ านาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันต่อไป
ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน  หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี             
เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบก าหนด 

1.4.17 เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของธนาคารฯ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนอ้างอิงตามประกาศของ ธปท.             
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนนิงาน 
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1.4.18  ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานที่จ่าย
ช าระด้วยเงินสด โดยส่วนหนึ่งจ่ายช าระโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายและโบนัส
ค้างจ่ายส่วนนี้ตามระยะเวลาที่ได้รับบริการจากพนักงานนับจากวันที่พนักงานได้รับสิทธิ ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉล่ียรายวันตั้งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานเป็นเกณฑ์ และจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินโบนัสค้างจ่าย 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานแต่ละปีจนกว่าธนาคารฯจะจ่ายช าระโบนัสค้างจ่ายเสร็จส้ิน 

ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ 
เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ธนาคารฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการ
เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดเวลา 

ธนาคารฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 

1.4.19 ประมาณการหนี้สิน 

ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

1.4.20 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค านวณตามราคาตลาด หรือ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด 
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ตราสารอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท าสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเป็นเพื่อค้า ตราสาร
อนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตราสารอนุพันธ์จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์        
เมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นบวก และหนี้สินเมื่อมูลค่ายุติธรรมติดลบ 

1.4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า ธนาคารฯใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯ  จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

1.4.22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีส าคัญของธนาคารฯ ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม หนี้สินตราสารอนุพันธ์  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ยค้างจ่าย  
ธนาคารฯ มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.38 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะถูกหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มูลค่า
ตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ส าหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักมากกว่า 1 ปีท่ีมีราคาซื้อขายในตลาด ธนาคารฯจะใช้ราคาซื้อขายในตลาดเป็นตัวประมาณมลูค่ายุตธิรรมที่ดี
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ที่สุด ส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มลูค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส าหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 ธนาคารฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

-  เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน 

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับตามจ านวนเงินที่แสดงใน          
งบการเงินหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย            
การค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ส าหรับการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน 

- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันส าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที  อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ธนาคารฯได้ค านึงถึงผลกระทบของ                
ความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์

1.4.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญ มีดังนี ้
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การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่
รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทาง
การเงิน การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับแบบจ าลองที่สลับซับซ้อน การ ใช้ชุดข้อมูล
สมมติฐาน การพัฒนาโมเดลและการประเมินเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการ
คาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนที่ประมาณการไว้  

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ
ตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารฯและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธี เปรียบเทียบราคาตลาด ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี          
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดส านักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ             
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.11 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
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สัญญาเช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าธนาคารฯมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับธนาคารฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น  

ธนาคารฯไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็น
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้มา ซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าธนาคารฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น           
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

คดีฟ้องร้อง 

ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                      
มาถือปฏิบัติ  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยธนาคารฯได้เลือกปรับผล
สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  1 มกราคม 2563                       
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาถือปฏิบัติแสดงได้ดังนี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

 
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
กลุ่มเครื่องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน         

ทางการเงิน ฉบับที่ 
16 

 
 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 759 - 759 

เงินลงทุนสุทธิ 7,672 (209) - 7,463 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 616 616 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 882 (110) - 772 
สินทรัพย์อ่ืน 1,334 - (36) 1,298 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 580 580 
ส่วนของเจ้าของ     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 305 5 - 310 
ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 18,255 435 - 18,690 

2.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ผลกระทบ 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขายเป็นสินทรัพย์                                                   
ทางการเงินทีว่ัดมูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 6 

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได ้ (1) 

ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจากการน ามาตรฐาน                                          
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ 5 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ผลกระทบ 
ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร  
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขายเป็นสินทรัพย์                                    
ทางการเงินทีว่ัดมูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (6) 

การวัดมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 550 
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได ้ (109) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                              
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ 435 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
  

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม                       
หลักการบัญชีเดิม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

  
เครื่องมือทาง
การเงินท่ีวัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

เครื่องมือทาง
การเงินท่ีวัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือทาง
การเงินท่ีวัด

มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด 1,099 - - 1,099 1,099 
รายการระหว่างธนาคารและ             
ตลาดเงินสุทธิ 44,050 - - 44,050 44,050 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 22 22 - - 22 
เงินลงทุนสุทธิ 7,672 759 7,463 - 8,222 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ 229,191 - - 229,191 229,191 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก 218,433 - - 218,433 218,433 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงิน 3,832 - - 3,832 3,832 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 307 - - 307 307 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 18,717 - - 18,717 18,717 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 988 - - 988 988 



เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

206 

 ตารางด้านล่างนี้แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรู้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และประมาณการหนี้สิน
ส าหรับภาระผูกพันภายหน้าซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  วัดมูลค่าใหม ่

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                         
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - เผ่ือขายซึ่งจัดประเภทใหม่
เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1 - 1 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรับ 10,081 - 10,081 

รวม 10,082 - 10,082 

อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ท าให้ธนาคารฯได้มีการประมาณการค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แทนการรับรู้ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยอ้างอิงจากโมเดลของลูกหนี้ตามแต่ละกลุ่มของสินทรัพย์ ซึ่งจากการค านวณผลกระทบ ธนาคารฯมีเงินส ารอง
ส่วนเกินส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ านวน 2,113 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯจะใช้วิธีทยอยปรับลดเงินส ารองส่วนเกิน
ดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 

2.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ธนาคารฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงิน 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 282 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 345 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญช ี (47) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 580 

อัตราดอกเบี้ยการกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ร้อยละต่อปี) 2.45 
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รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันท่ี       
1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงิน           

อาคาร 616 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 616 

3. ข้อมูลทั่วไป 

3.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท           
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธนาคารฯได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ธนาคารฯมีสาขารวม 58 สาขา ในประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 61 สาขา) 

3.2 ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได้ ในปัจจุบันธนาคารฯได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ
ธนาคารฯด้วย 

3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมธนาคารฯหรือ ถูกควบคุมโดย
ธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ ธนาคารฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระส าคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้
กับลูกค้ารายอื่น 
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.1 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องมือ                  
ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน 

เครื่องมือ                   
ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือ                     
ทางการเงินที่วัด

มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 1,215,903 1,215,903 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ - - 36,960,771 36,960,771 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 758,539 - - 758,539 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 62,095 - - 62,095 
เงินลงทุนสุทธิ - 9,432,775 - 9,432,775 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ - - 213,801,970 213,801,970 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก - - 204,859,398 204,859,398 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 5,517,289 5,517,289 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,284,765 1,284,765 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - 11,196,919 11,196,919 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 447,970 447,970 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 734,307 734,307 

4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2,813,922 - 2,813,922 1,702,187 290,000 1,992,187 

ธนาคารพาณิชย ์ 645,556 18,800,000 19,445,556 246,403 26,800,000 27,046,403 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 365 14,700,000 14,700,365 968 15,000,000 15,000,968 

รวม 3,459,843 33,500,000 36,959,843 1,949,558 42,090,000 44,039,558 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 5 1,808 1,813 32 10,000 10,032 
หัก:  ค่าเผื่อผลขาดทุน          

ด้านเครดิตที่คาดว่า        
จะเกิดขึ้น (885) - (885) - - - 

รวมในประเทศ 3,458,963 33,501,808 36,960,771 1,949,590 42,100,000 44,049,590 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้างของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั้งจ านวนเป็นสกุลเงินบาท 

 ธนาคารฯมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคนืตามธุรกรรม 

ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ธนาคารพาณิชย ์ 18,800,000 26,800,000 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 14,700,000 15,000,000 

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกัน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ธนาคารพาณิชย ์ 18,471,500 26,456,400 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 14,747,200 15,057,800 

4.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

อื่น ๆ   
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 9,320 2,620 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 246,596 755,919 

 255,916 758,539 

บวก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 502,623  
รวม 758,539  

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดข้างต้นรวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นท่ีธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่  
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น ดังนี ้
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(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงินลงทุน สัดส่วน 
ชื่อหลักทรัพย์ ของเงินลงทุน ท่ียังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:    
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,825 300 10 
กลุ่มการพาณิชย์น าเข้าและส่งออก:    
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,025 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จ ากัด 3,637 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 19,158 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:    
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 4,031 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:    
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  11,268 - 10 

4.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความ
เส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปล่ียน 62,095 - 1,189,528 21,907 - 917,044 

รวม 62,095 - 1,189,528 21,907 - 917,044 

ทั้งนี ้ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 

4.5 เงินลงทุน 

4.5.1 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้ 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                      
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,401,437 9,407,960 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 51,460 24,815 

 9,452,897 9,432,775 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 6,338  

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (26,460)  

รวม 9,432,775  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 12,047  

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (12,047)  

รวม -  

รวมเงินลงทุน 9,432,775  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม   
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,277,922 7,280,613 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 181,460 181,927 

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 9,320 3,000 

 7,468,702 7,465,540 
หัก: ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (1,702)  

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,460)  

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 7,465,540  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 12,437  

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,437)  

รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด -  

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 246,596  

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (40,243)  
รวมเงินลงทุนท่ัวไป 206,353  

เงินลงทุนสุทธิ 7,671,893  
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4.5.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม  
ประเภทเงินลงทุน 2563 2562 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล - 2,912 หลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชี 

4.5.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารฯได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ท่ีออกโดยบริษัท
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   ค่าเผื่อผลขาดทุน 
 

ราคาทุน 
มูลค่า              
ยุติธรรม 

ด้านเครดิต             
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

บริษัทท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผิดนัดช าระหน้ี 51,460 24,815 26,460 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผิดนัดช าระหน้ี 1,460 - 1,460 

4.5.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น  
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  จ านวนเงินลงทุน สัดส่วน 
ชื่อหลักทรัพย์ ราคาทุน ท่ียังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:    
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 814 300 10 
กลุ่มการพาณิชย์น าเข้าและส่งออก:    
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด                                5,707 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จ ากัด 3,637 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:    
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 4,097 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:    
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  11,299 - 10 
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4.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

4.6.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินให้สนิเชื่อแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 31,721 107,811 
เงินให้สินเชื่อ 99,456,783 103,383,449 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 141,282,607 153,758,207 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 9,359 
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (17,700,160) (19,084,739) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน - (8,613) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 223,070,951 238,165,474 

บวก: ดอกเบี้ยคา้งรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 1,669,202 1,106,977 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 224,740,153 239,272,451 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้น (10,938,183) - 
 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  - (10,074,115) 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - (7,343) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 213,801,970 229,190,993 

4.6.2 จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ของลูกหนี ้
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินให้สนิเชื่อแกลู่กหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี   
- ในประเทศ 214,315,863 230,030,212 

- ต่างประเทศ 8,755,088 8,135,262 

รวม 223,070,951 238,165,474 
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4.6.3 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 (หน่วย: พันบาท) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                      
ของความเส่ียงด้านเครดิต  (Performing) 190,435,185 5,172,224 
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                     
ของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 29,139,124 3,422,247 
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 5,165,844 1,287,313 
เงินส ารองส่วนเกิน - 1,056,399 

รวม 224,740,153 10,938,183 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 

เงินให้สินเชื่อ                    
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้                       
ในการตั้งคา่เผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผ่ือหนี้                   

สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.    
- จัดชั้นปกต ิ 217,488,690 175,206,431 2,438,575 
-  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,491,289 15,191,241 2,352,268 
- จัดชั้นต่ ากวา่มาตรฐาน 2,927,707 2,389,220 1,037,284 
- จัดชั้นสงสัย 1,409,323 1,178,170 480,613 
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ 955,442 320,408 202,811 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 3,562,564 

รวม 239,272,451 194,285,470 10,074,115 

(1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีค านวณจากมูลหน้ีหลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. (ยกเว้นกรณีของลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหน้ีเงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ท่ีสนส. 5/2559 จ านวน 5,714 ล้านบาท โดยธนาคารฯได้
จัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจ านวน 2,151 ล้านบาท ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินส ารอง
ขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. จ านวน 4,360 ล้านบาท จะท าให้ยอดเงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท. ท้ังสิ้นมีจ านวน 6,511 ล้านบาท 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

215 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 อัตราที่ใช้ในการตั้งคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี้ตาม                
สัญญาเช่าซื้อ (3) 

ลูกหนี้สินเชื่อ               
จ าน าทะเบียน (3) เงินให้สินเชื่ออื่น (4) 

จัดชั้นปกต ิ 0.72 1.87 1 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 7.64 17.25 2 
จัดชั้นต่ ากวา่มาตรฐาน 26.35 39.13 100 
จัดชั้นสงสัย 31.89 39.13 100 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 26.21 39.13 100 
(3) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่า

ส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 
(4) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราท่ีใช้ในการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองขั้นต่ าของ ธปท. 

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 ธนาคารฯได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของลูกหนี้ท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 8,778 ล้านบาท 
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมียอดเป็นจ านวนเงินรวม 54,832         
ล้านบาท เนื่องมาจากการส้ินสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือที่ได้ตกลงไว้กับลูกหนี้บางส่วนส าหรับลูกหนี้ที่พักช าระ       
เงินต้นหรือลูกหนี้ท่ีพักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนี้ท่ี
ยังคงอยู่ในช่วงพักช าระเงินต้นจ านวนเงิน 4,262 ล้านบาท ลูกหนี้ที่อยู่ในช่วงพักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวนเงิน 112 
ล้านบาท และลูกหนี้ท่ีได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น ลดค่างวด ลดอัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 4,404 ล้านบาท 

  



เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

216 

4.6.4 จ าแนกตามการจัดชั้นและประเภทของลูกหนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ าแนกตามการจัดชั้นและตามประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อจ าน าทะเบียน เงินให้สินเชื่ออื่น รวม 

 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชือ่         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต (Performing) 102,361 2,325 22,199 827 65,875 2,020 190,435 5,172 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) 19,418 1,543 5,804 796 3,917 1,083 29,139 3,422 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) 2,741 602 1,053 371 1,372 315 5,166 1,288 

รวม 124,520 4,470 29,056 1,994 71,164 3,418 224,740 9,882 

เงินส ารองส่วนเกิน        1,056 

รวม        10,938 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ าแนกตามการจัดชั้นตามเกณฑ์ของ ธปท. และตามประเภทของลูกหนี้
ได้ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อจ าน าทะเบียน เงินให้สินเชื่ออ่ืน รวม 

 มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                    มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                                     มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                    มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                    

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 120,479 867 26,640 497 69,533 1,074 216,652 2,438 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,569 883 2,965 511 1,688 958 16,222 2,352 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,817 479 391 153 719 405 2,927 1,037 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 860 274 200 78 349 129 1,409 481 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 121 32 79 31 755 140 955 203 

รวม 134,846 2,535 30,275 1,270 73,044 2,706 238,165 6,511 
ดอกเบี้ยค้างรับ       1,107 - 

เงินส ารองส่วนเกิน       - 3,563 

รวม       239,272 10,074 

(5)  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 
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4.6.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 124,520 ล้านบาท                      
(31 ธันวาคม 2562: 135,472 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อส าหรับรถยนต์และสัญญาเช่าการเงินส าหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 8 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ไม่เกิน                
1 ปี 

เกิน 1 ปี            
แต่ไม่เกิน              

5 ปี 
มากกว่า                 

5 ปี 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต (Non-
performing) รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 41,536 85,772 7,394 6,580 141,282 

หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (6) (5,279) (7,990) (326) (3,932) (17,527) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีลูกหน้ี          
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  36,257 77,782 7,068 2,648 123,755 

ดอกเบี้ยค้างรับ 672 - - 93 765 

รวม 36,929 77,782 7,068 2,741 124,520 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น     (4,470) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    120,050 
(6)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ไม่เกิน              
1 ปี 

เกิน 1 ปี            
แต่ไม่เกิน           

5 ปี 
มากกว่า                 

5 ปี 

หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิด
รายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 45,748 93,957 7,412 6,651 153,768 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (6)  (5,868) (8,866) (325) (3,853) (18,912) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (9) - - - (9) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีลูกหน้ีต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า  39,871 85,091 7,087 2,798 134,847 

ดอกเบี้ยค้างรับ 624 - - 1 625 

รวม 40,495 85,091 7,087 2,799 135,472 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5)     (2,535) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    132,937 
(5) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
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4.6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีระงับการรับรู้รายได้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท. และตามเกณฑ์
ภายในของธนาคารฯ ดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
มูลค่าค านวณตามเกณฑ์ธปท.(8)                                             

มูลค่าค านวณตามเกณฑ์ของ
ธนาคารฯ                  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีระงับการรับรู้รายได้ (7) 6,816 7,588 
(7)  ค านวณจากยอดหน้ีเป็นรายบัญชี 
(8)  หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหน้ีผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

 อย่างไรก็ตาม จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯได้ยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยแล้วท าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ธนาคารฯไม่มีลูกหนี้ท่ีระงับการรับรู้รายได้ 

4.6.7 การปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาดังนี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

 จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ท่ีม ี     
 การปรับโครงสร้างหนี้ 8,856 2,762 10,615 2,109 

4.7 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

4.7.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแยกตามแต่ละประเภทของสินทรัพย์
ทางการเงิน ดังนี ้
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี

นัยส าคัญของ
ความเสี่ยง         
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ

ด้อยค่า          
ด้านเครดิต   

(Lifetime ECL - 
credit 

impaired) 

ค่าเผื่อหน้ี               
สงสัยจะสูญ/         
ค่าเผื่อการ         
ด้อยค่า ส ารองส่วนเกิน รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดต้นปี - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                   
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 885 - - - - 885 

ยอดปลายปี 885 - - - - 885 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น       

ยอดต้นปี - - - 1,460 - 1,460 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน ามาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  - - 1,460 (1,460) - - 

 - - 1,460 - - 1,460 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                        
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - 25,000 - - 25,000 

ยอดปลายปี - - 26,460 - - 26,460 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี

นัยส าคัญของ
ความเสี่ยง         
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ

ด้อยค่า          
ด้านเครดิต   

(Lifetime ECL - 
credit 

impaired) 

ค่าเผื่อหน้ี               
สงสัยจะสูญ/         
ค่าเผือ่การ         
ด้อยค่า ส ารองส่วนเกิน รวม 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน  
ตัดจ าหน่าย       

ยอดต้นปี - - - 12,437 - 12,437 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน ามาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  - - 12,437 (12,437) - - 

 - - 12,437 - - 12,437 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                         
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - (390) - - (390) 

ยอดปลายปี - - 12,047 - - 12,047 

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ       
ยอดต้นปี - - - 6,511,551 3,562,564 10,074,115 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน ามาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ        
-  การจัดสรรค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,693,151 2,882,492 1,385,674 (6,511,551) (1,449,766) - 
- โอนค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ                  

 โครงสร้างหนี้มาเป็นค่าเผื่อผลขาดทุน                                 
 ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 7,343 - - - 7,343 

 3,693,151 2,889,835 1,385,674 - 2,112,798 10,081,458 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น (16,068) (38,715) 54,783 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                            
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 617,531 292,241 3,002,633 - (1,056,399) 2,856,006 

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 1,350,836 642,122 170,313 - - 2,163,271 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) (473,226) (363,236) (109,265) - - (945,727) 
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี (Write-off) - - (3,216,825) - - (3,216,825) 

ยอดปลายปี 5,172,224 3,422,247 1,287,313 - 1,056,399 10,938,183 

สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับของเงินลงทุน       
ยอดต้นปี - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                            
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - 525 - - 525 

ยอดปลายปี - - 525 - - 525 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่ค านวณได้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มีจ านวนต่ ากว่าค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชีเดิม ณ วันที่       
31 ธันวาคม 2562 อยู่จ านวน 2,113 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯจะใช้วิธีทยอยปรับลดเงินส ารองส่วนเกินดังกล่าวด้วย                   
วิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 2 ปี  ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ท าให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 คงเหลือส ารองส่วนเกิน 1,056 ล้านบาท 

4.7.2 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ จ าแนกตาม
การจัดชั้นของลูกหนี้ ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า   ส ารอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 2,512,050 3,194,214 1,268,714 586,227 531,021 2,951,428 11,043,654 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างปี (73,475) (841,946) (204,699) 1,419,687 1,531,388 611,136 2,442,091 

หนี้สูญตัดบัญช ี - - (26,731) (1,525,301) (1,859,598) - (3,411,630) 

ยอดปลายปี 2,438,575 2,352,268 1,037,284 480,613 202,811 3,562,564 10,074,115 

4.7.3 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ยอดต้นปี 7,343 8,146 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน ามาตรฐาน                                                                    
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ (7,343) - 

ตัดจ าหน่ายระหว่างปี - (803) 

ยอดปลายปี - 7,343 
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4.8 คุณภาพสินทรัพย ์

4.8.1 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของ ธปท. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินจ าแนกตามการจัดชั้น ได้ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  
  ตราสารหนี้ ตราสารหนี้   

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม           

ผ่านก าไร 
ที่วัดมูลค่า                       
ด้วยราคาทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี ้  

 และตลาดเงิน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตัดจ าหน่าย) และดอกเบี้ยค้างรับ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Performing) 36,962 9,408 - 190,435 236,805 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - 29,139 29,139 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 25 12 5,166 5,203 

รวม 36,962 9,433 12 224,740 271,147 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของ ธปท. ได้ดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  (1) เงินลงทุนทั่วไป เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา รวม 

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 258,452 - - 258,452 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,222 - - 16,222 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 2,927 - - 2,927 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,409 - - 1,409 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 955 42 12 1,009 

รวม 279,965 42 12 280,019 

 (1)  มูลหน้ีจัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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4.8.2 ลูกหนี้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ 

 

จ านวนรายลูกหนี้  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

และดอกเบี้ยค้างรับ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หลักประกัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ที่บันทึกในบัญชีแล้ว (2)                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย 
 ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์         
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและอยู่
ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน - 1 - 513 - 467 - 513 (3) 

2.  บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ          
แต่มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯและ 
อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 1 - 500 - 315 - 500 - 

3.  บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแต่มี 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 8 890 864 430 236 108 10 

รวม 9 9 1,390 1,377 745 703 608 523 

(2) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีแล้ว 
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4.9 ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหน้ี    

   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน   

ยอดต้นปี - 11,713 

จ าหน่าย - (11,713) 

ยอดปลายปี - - 

   สังหาริมทรัพย์   
ยอดต้นปี 13,980 4,375 
เพิ่มขึ้น 2,771,599 2,469,656 

จ าหน่าย (2,756,071) (2,460,051) 

ยอดปลายปี 29,508 13,980 

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 29,508 13,980 

   หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า    
ยอดต้นปี 277 11,871 
เพิ่มขึ้น 1,223 553 

ลดลง (659) (12,147) 

ยอดปลายปี 841 277 

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 28,667 13,703 

4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 28,152 38,831 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - (10,679) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 28,152 28,152 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดส านักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลค่าตลาดโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่
ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดท าโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารฯที่มี
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย  
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 ณ วันที่ประเมิน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้ 
  ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ขึน้ 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่ส านักงาน                
(บาท/ตร.ม.) 

93,330 - 139,951 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

ธนาคารฯน าอาคารชุดส านักงานบางส่วนออกให้เช่าต่อตามสัญญาเช่าด าเนินงานโดยสัญญาเช่ามีอายุสัญญา 3 ปี และ
ธนาคารฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่า ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
ภายใน 1 ปี  1,721 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  2,730 

รวม  4,451 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีรายได้จากการให้เช่าเป็นจ านวนเงิน 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2562: 5 ล้านบาท)   

4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา        
ที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารชุด
ส านักงานและ
ส่วนปรับปรุง ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง 

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 623,569 17,509 440,614 529,960 51,650 1,663,302 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 10,679 - 21,942 32,505 7,595 72,721 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (12,432) (27,582) (4,452) (44,466) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 634,248 17,509 450,124 534,883 54,793 1,691,557 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า - - 20,943 8,090 4,443 33,476 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก  (16) - (57,319) (82,195) (9,149) (148,679) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 634,232 17,509 413,748 460,778 50,087 1,576,354 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - - 386,754 457,242 32,240 876,236 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 10,265 - 22,844 26,627 7,019 66,755 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/
ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (11,440) (27,581) (4,452) (43,473) 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา        
ที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารชุด
ส านักงานและ
ส่วนปรับปรุง ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง 

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 10,265 - 398,158 456,288 34,807 899,518 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 10,264 - 20,066 26,914 6,890 64,134 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/ 
 ตัดจ าหน่าย/โอนออก (5) - (56,534) (79,765) (9,049) (145,353) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 20,524 - 361,690 403,437 32,648 818,299 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 623,983 17,509 51,966 78,595 19,986 792,039 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 613,708 17,509 52,058 57,341 17,439 758,055 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม:     

2562      66,755 

2563      64,134 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึง ซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมี
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 663 ล้านบาท และ 755           
ล้านบาท ตามล าดับ 

ธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระใน ปี 2561 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดส านักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 จะเป็นดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

อาคารชุดส านักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม 222,531 230,478 

ณ วันที่ประเมิน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้ 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันท่ีประเมินราคา เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นท่ีส านักงาน (บาท/ตร.ม.) 82,960 - 181,475 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 
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4.12 สินทรัพย์สิทธิการใช ้  

รายการเคล่ือนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้
(หน่วย: พันบาท) 

ราคาทุน:  
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 

ปรับปรุงเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 616,201 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 616,201 
ซื้อเพิ่ม 67,898 
ปรับปรุงสัญญา (817) 

ปิดสัญญา (54,948) 

31 ธันวาคม 2563  628,334 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:  
1 มกราคม 2563 - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 186,519 

ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับสัญญาที่ปดิ (24,858) 

31 ธันวาคม 2563 161,661 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:  

31 ธันวาคม 2563 466,673 

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ราคาทุน 863,361 860,032 

หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (772,591) (678,103) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 90,770 181,929 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 181,929 267,014 
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3,517 9,872 
ตัดจ าหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (172) - 

ค่าตัดจ าหน่าย (94,504) (94,957) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 90,770 181,929 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซึ่งตัดจ าหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ โดยมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมเป็นจ านวนเงินประมาณ  382 ล้านบาท และ 381 ล้านบาท 
ตามล าดับ  

4.14 สินทรัพย์อื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ภาษีมูลค่าเพิม่สุทธ ิ 359,789 386,145 
ดอกเบี้ยค้างรับ 17,764 11,334 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 116,434 187,331 
เงินมัดจ า 60,503 62,476 
ลูกหนี้อื่น 309,957 492,668 
สินทรัพย์อื่น ๆ  191,447 193,914 

รวมสินทรัพย์อื่น 1,055,894 1,333,868 

4.15 เงินรับฝาก 
4.15.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,766,484 3,013,919 
ออมทรัพย์ 50,319,591 37,801,616 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 12,761,123 19,248,789 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 27,901,720 33,399,669 
  - เกิน 1 ปี 3,219,474 3,912,418 

บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก 106,891,006 121,056,735 

รวม 204,859,398 218,433,146 

4.15.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากทั้งจ านวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ 
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4.16 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย - 1,164,700 1,164,700 - - - 
ธนาคารพาณิชย ์ 114,507 - 114,507 35,634 - 35,634 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 2,353,466 2,353,466 - 2,535,990 2,535,990 
สถาบันการเงินอ่ืน 1,001,776 882,840 1,884,616 326,833 933,468 1,260,301 

รวม 1,116,283 4,401,006 5,517,289 362,467 3,469,458 3,831,925 

4.17 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินกู้ยืมในประเทศ   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,620,000 6,680,000 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 4,540,000 12,000,000 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 36,122 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 

รวม 11,196,919 18,716,919 

4.17.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน ซึ่งมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. ดังนี้ 
ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

 2563 2562 (บาทต่อหน่วย) 2563 2562   
 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

ปี 2558 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2568 คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี 
ปี 2558 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2568 คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี 
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 คงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 คงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 1.20 1,000 1,200 1,200 ปี 2572 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 1.20 1,000 1,200 1,200 ปี 2572 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2563 1.25 - 1,000 1,250 - ปี 2573 คงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
ปี 2563 0.69 - 1,000 690 - ปี 2573 คงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี  

รวม    6,620 6,680   
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4.17.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะส้ันและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

ช่วงเวลา       
ที่ออกหุ้นกู้ 

ประเภท     
หุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย                     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้  

ยอดคงเหลือ                              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

  2563 2562 (บาทต่อหน่วย) 2563 2562   

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว - 12.00 1,000 - 12,000 ปี 2563 คงที่ร้อยละ 1.65 - 2.05 ต่อปี 
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะสั้น 2.32 - 1,000 2,320 - ปี 2564 คงที่ร้อยละ 1.30  ต่อปี 
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะยาว 2.22 - 1,000 2,220 - ปี 2565 คงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี 
รวม     4,540 12,000   

4.17.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อป ี

4.18 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 627,281 - 

เพิ่มขึ้นระหว่างป ี 69,772 - 
ปรับปรุงสัญญา (885) - 
จ่ายช าระในระหว่างป ี (182,061) - 
ปิดสัญญาในระหว่างป ี (31,167) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 482,940 - 
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (34,970) - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธ ิ 447,970 - 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าของธนาคารฯ แสดงดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 134,324 276,874 71,742 482,940 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (9,854) (16,053) (9,063) (34,970) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 124,470 260,821 62,679 447,970 
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ธนาคารฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 184 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้  187 
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า  13 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอัตราผันแปร  10 

รวม  210 

4.19 ประมาณการหนี้สิน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                                              ของ
ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ 14,716 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 818,436 709,830 

รวมประมาณการหนี้สิน 833,152 709,830 

4.19.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อจ าแนกตาม
ประเภทการจัดชั้นได้ ดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ภาระผูกพัน                 
วงเงินสินเชื่อ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                            ของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 1,568,700 14,716 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                  ของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) - - 

รวม 1,568,700 14,716 
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การเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ มีดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์                      
ทางการเงินที่มี                

การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - not 
credit impaired) 

สินทรัพย์                        
ทางการเงินที่มี                
การด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 
impaired) รวม 

ยอดต้นปี - - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัด
มูลค่า ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 14,716 - - 14,716 

ยอดปลายปี 14,716 - - 14,716 

4.19.2 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานต้นปี 572,208 286,371 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 48,419 35,981 
ต้นทุนดอกเบี้ย 9,755 11,627 
ต้นทุนบริการในอดีต - 92,745 
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี (8,685) (13,490) 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ 12,433 82,613 
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน 6,517 89,748 

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอ่ืน (7,411) (13,387) 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานปลายปี 633,236 572,208 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 185,200 137,622 

รวมส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 818,436 709,830 

  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมที่อยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับ ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 สรุปได้ดังนี ้  
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 66,699 48,442 
ต้นทุนดอกเบี้ย 11,670 13,894 
ต้นทุนบริการในอดีต - 92,745 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 37,333 32,452 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 115,702 187,533 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ คาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า           
เป็นจ านวนประมาณ 33 ล้านบาท (2562: 34 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
ธนาคารฯประมาณ 17 ปี และ 17 ปี ตามล าดับ 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

อัตราคิดลด 0.46 - 2.61 1.25 - 2.25 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5.00 5.00 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพิ่ม (ลด) แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

 เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% 

อัตราคิดลด (20,384) 21,324 (18,680) 19,556 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 20,601 (19,813) 18,919 (18,181) 

4.20  หนี้สินอื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอ่ืน ๆ ค้างจ่าย 376,845 317,795 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 219,512 207,760 
รายได้รับล่วงหน้า 1,458,697 1,614,941 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,737,123 2,679,322 
บัญชีพักเจ้าหนี้ 1,075,205 1,014,778 
หนี้สินอ่ืน ๆ  357,125 386,994 

รวมหนี้สินอ่ืน 5,224,507 6,221,590 
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 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสส าหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ส่วนหน่ึงของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่
ส าหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจ าปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับน้ันจะมีการทยอยกันส่วน
ไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยค านวณจากราคาหุ้น
ถัวเฉล่ียรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันท่ีให้สิทธิจนถึงวันท่ีจ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ          
มียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจ านวนเงินประมาณ 157 ล้านบาท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินอื่น ๆ ข้างต้นรวมเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท และธนาคารฯมีสินทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้ส าหรับเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมดังกล่าว โดยแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจ านวนเงิน 13 ล้านบาท 

4.21 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเป็นจ านวน 627,952,146 หุ้น  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพมีจ านวน 104 หุ้น  

4.22 เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ         
การด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อก าหนดของ ธปท. 

 ธนาคารฯด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การ
ด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจ าน าทะเบียน สินเชื่อ
ธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น 

 ส าหรับเงินกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงินส ารองส่วนเกินจากการจัดชั้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินส ารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 
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 เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024 2,543,024 
เงินส ารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 17,713,142 17,277,459 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 309,469 304,899 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (366,769) (1,080,464) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 30,398,542 29,244,594 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 30,398,543 29,244,595 

เงินกองทุนชั้นที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,620,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 741,712 749,945 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 557,567 542,598 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 7,919,279 7,972,543 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 38,317,822 37,217,138 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน ธนาคารฯ กฎหมายก าหนด ธนาคารฯ กฎหมายก าหนด 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ                  
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.07 7.00 17.37 7.00 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.07 8.50 17.37 8.50 
เงินกองทุนท้ังหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 22.78 11.00 22.10 11.00 

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธปท.ที่ สนส. 14/2562 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคาร
พาณิชย์ (ฉบับที่ 2) ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ใน Website ของ
ธนาคารฯที่ www.tisco.co.th ภายในเดือน เมษายน 2564 

 

 

 

http://www.tisco.co.th/
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4.23 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

4.23.1 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือต้นป ี (1,703) (6,828) 
ปรับปรุงเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            
มาถือปฏิบัต ิ 1,703 - 

ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง - (6,828) 

มูลค่าเงินลงทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นระหว่างป ี - 5,125 

 - (1,703) 

บวก: ผลกระทบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี - 341 

ยอดคงเหลือปลายป ี - (1,362) 

4.23.2 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือต้นป ี - - 
ปรับปรุงเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            
มาถือปฏิบัต ิ 4,618 - 

ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง 4,618 - 

มูลค่าเงินลงทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นระหว่างป ี 1,720 - 

 6,338 - 

หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,268) - 

ยอดคงเหลือปลายป ี 5,070 - 
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4.23.3 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดส านักงาน ซึ่งจะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดส านักงานและบันทึกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือต้นป ี 382,827 385,154 
โอนไปก าไรสะสม (2,328) (2,327) 

 380,499 382,827 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (76,100) (76,566) 

ยอดคงเหลือปลายป ี 304,399 306,261 

4.24 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 244,513 571,923 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 101,131 160,400 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินเบกิเกินบัญช ี 7,907,614 8,047,313 

การให้เชา่ซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 7,192,769 7,945,241 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 15,446,027 16,724,877 

 รายได้ดอกเบี้ยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตจ านวน 379 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารฯได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับรายได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเต็มจ านวน 
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4.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินรับฝาก 2,621,128 3,219,535 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,671 12,039 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 523,948 1,062,716 
ตราสารหนี้ท่ีออก   

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 265,996 275,075 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 129,875 393,433 

เงินกู้ยืม 913 911 

อื่น ๆ 12,687 - 

รวมค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 3,567,218 4,963,709 

4.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 6,670 5,271 
- การบริการการประกันภัย 1,073,950 1,934,670 

- อ่ืน ๆ 781,487 881,735 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,862,107 2,821,676 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (68,418) (80,556) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,793,689 2,741,120 

4.27 ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
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(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (13,604) - 
- ตราสารหนี้ 20,032 - 

- ตราสารทุน (380) - 

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 6,048 - 

4.28 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน - 1,219 
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย - (2) 

- ตราสารหนี้ - 34,294 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 35,511 

4.29 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไรจากการตัดรายการ   
- ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                                         

 ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3,082 - 
- ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย 7,451 - 
- เงินลงทุนเผื่อขาย - 787 
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - 9,878 

- เงินลงทุนทั่วไป - 1,918 

รวม 10,533 12,583 
ขาดทุนจากการด้อยค่า    

- เงินลงทุนทั่วไป - (5,615) 

รวม - (5,615) 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 10,533 6,968 
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4.30 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ) - (4,000) 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (โอนกลับ) - (915) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - 641,247 

รวม - 636,332 

4.31 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม่ส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้   
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 885 - 
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย                     

 (โอนกลับ) (390) - 
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                                

 ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและดอกเบี้ยค้างรับ 25,525 - 
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  2,342,929 - 

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่   
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 53,525 - 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ 14,716 - 

รวม 2,437,190 - 

4.32 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับป ี 435,780 1,496,769 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว                              

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 513,888 (199,556) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 949,668 1,297,213 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (344) - 

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  - (1,025) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2,308 31,795 

ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,964 30,770 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,735,979 6,500,989 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 947,196 1,300,198 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาเสียภาษีและ
ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2,472 (2,985) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 949,668 1,297,213 

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 20.05 ร้อยละ 19.95 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 
  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/              
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่                      

แสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน                       
ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  211,280 712,513 (501,233) 122,227 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 8,225 - 8,225 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 13,047 13,125 (78) (8,868) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 168 55 113 (2,319) 
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 7,878 33,209 (25,331) (573) 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (28,002) (41,143) 13,141 (5,580) 
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน - (12) 12 150 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - 2,983 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (76,100) (76,566) - - 
ส่วน (เกิน) ต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (1,268) 341 - - 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ - (214) 214 (2,131) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (108,573) - 77 - 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                      

เม่ือเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย (337,546) (583,651) 246,105 (21,422) 
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า 101,877 197,238 (95,361) 18,017 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 212,995 346,225 (133,230) 47,687 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 163,687 141,966 19,413 33,560 

อ่ืน ๆ 93,101 139,056 (45,955) 15,825 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  260,769 882,142 (513,888) 199,556 

4.33 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)      
ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียม
ผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท) 3,786,311 5,203,776 
จ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น) 921,568 921,568 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 4.11 5.65 
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4.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ ์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ ่
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด (อยูใ่นระหว่างการช าระบัญช)ี ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จ ากัด (1)                                                      บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
(1) จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 

ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ ่   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 3,780,000 - 
เงินรับฝาก 17,391 1,098,238 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 29,107 - 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1 210 
เงินปันผลค้างจ่าย 1,888,978 4,100,464 
หนี้สินอื่น 126,221 120,398 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    
สินทรัพย์อื่น   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 242 199 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 4,325 3,009 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  900 2,280 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด 15,361 15,417 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 37 - 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินรับฝาก   
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  129,887 113,782 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด  505,711 553,781 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด  424,226 295,531 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  62,008 42,813 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 214,454 211,551 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด  32,897 32,898 
   บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 1,099 4,186 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 504,244 98,020 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด  139,724 64,335 
   บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จ ากัด    - 23,888 
หนี้สินตามสัญญาเช่า   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 1,060 - 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 2,677 - 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 16 3 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด  7 80 
   บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จ ากัด                                                 - 1 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 2 7 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด 37 223 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด  48 69 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  4 128 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 96 236 
   บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด - 1 
หนี้สินอื่น   
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 212,600 175,092 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด 13,088 38,623 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 1,498 1,723 

กรรมการและพนักงานระดับชัน้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป   
เงินให้สินเชื่อ (2) 8,326 1,846 
เงินรับฝาก 
 

198,431 126,207 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

กิจการที่กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ   

   มีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ   
เงินรับฝาก 147,902 510,516 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกรรมการและผู้บริหารส าคัญ   
เงินรับฝาก 35,880 35,571 

ภาระผูกพัน - การค้ าประกัน   

บริษัทใหญ ่   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,040 1,040 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 540 540 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 440 440 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด 200 200 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 1,014 1,014 

ภาระผูกพัน - วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน   

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 30,000 30,000 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 200,000 - 

(2) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อท่ัวไป 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ         
การเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันที่                     
31 ธันวาคม 

2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่                     
31 ธันวาคม 

2563 

บริษัทใหญ ่     
เงินให้กูย้ืม     
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) - 3,788,000 (8,000) 3,780,000 

ในระหว่างปี ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับปสีิ้นสุด                    
วันที่ 31 ธันวาคม เงื่อนไขและนโยบายในการ 

 2563 2562 ก าหนดราคา 

รายการที่เกิดข้ึนในระหว่างปี    
บริษัทใหญ่    
ดอกเบี้ยรับ 19,589 127 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้อื่น 500 708 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการเงิน
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้าน
ธุรการ 

1,514,000 1,500,584 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือค านวณจากค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. 

ดอกเบี้ยจ่าย 2,653 6,798 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 10,034 10,034 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

ดอกเบี้ยรับ 16 8,768 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 3,600 - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้ค่าบริการประกันภัย 61,261 63,597 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้อื่น 66,238 45,109 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 796,800 577,890 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 
 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

630,000 628,000 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 41,150 44,366 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอ่ืน 
ดอกเบี้ยจ่าย 6,234 12,964 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 4,248 5,431 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะส้ัน และผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญ ดังต่อไปนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 178 173 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 15 15 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 25 25 

รวม 218 213 

4.35 ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน                  
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ



เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

247 

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของธนาคารฯคือประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งส้ิน 3 ประเภท ดังนี ้

1.  สินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ใน             
การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 

2.  สินเชื่อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการท่ีเกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท
หรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่างๆ และ                     
การให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

3.  บริหารเงินและอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารและส่วนงานอื่นๆ  

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าค่าใช้จ่ายด าเนินงานโดยใช้
เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื่อและรายได้ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงาน
ด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก 

ธนาคารฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของธนาคารฯส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินเชื่อ        
รายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน            
และอ่ืนๆ 

รวม           
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

รายได้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 12,592 1,252 183 14,027 - 14,027 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 1,954 1,954 (1,954) - 

รวมรายได้ 12,592 1,252 2,137 15,981 (1,954) 14,027 

ผลการด าเนินงาน       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,614 1,149 116 11,879 - 11,879 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,687 116 (9) 1,794 - 1,794 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 291 (13) 2,030 2,308 (1,954) 354 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 12,592 1,252 2,137 15,981 (1,954) 14,027 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (305) (25) (948) (1,278) - (1,278) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (6,012) (482) (1,036) (7,530) 1,954 (5,576) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (3,151) (7) 721 (2,437) - (2,437) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (9,468) (514) (1,263) (11,245) 1,954 (9,291) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย           
ภาษีเงินได้ 3,124 738 874 4,736 - 4,736 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (950) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี      3,786 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

สินเชื่อ         
รายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน            
และอ่ืนๆ 

รวม          ส่วน
งาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

รายได้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 13,090 1,296 560 14,946 - 14,946 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 2,992 2,992 (2,992) - 

รวมรายได้ 13,090 1,296 3,552 17,938 (2,992) 14,946 

ผลการด าเนินงาน       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,108 1,173 480 11,761 - 11,761 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,642 106 (7) 2,741 - 2,741 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 340 17 3,079 3,436 (2,992) 444 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 13,090 1,296 3,552 17,938 (2,992) 14,946 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (308) (23) (977) (1,308) - (1,308) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (6,877) (570) (2,046) (9,493) 2,992 (6,501) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (1,494) 77 781 (636) - (636) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (8,679) (516) (2,242) (11,437) 2,992 (8,445) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย           
ภาษีเงินได้ 4,411 780 1,310 6,501 - 6,501 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (1,297) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี      5,204 
 

 

ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอ่ืนๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 186,195 36,908 41,818 264,921 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 30 2 726 758 

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอ่ืนๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 204,831 33,495 46,962 285,288 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 38 6 748 792 
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4.36 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน          
ทิสโก้ จ ากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 159 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

4.37 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

4.37.1 การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

การค้ าประกันอื่น 497,316 482,094 
วงเงินเบกิเกินบัญชีที่ลูกค้ายงัไม่ได้ถอน 250,000 76,439 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ข้อ 4.38.5) 1,189,528 917,044 
อื่นๆ 1,338,700 548,509 

รวม 3,275,544 2,024,086 

4.37.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 388 ล้าน
บาท และ 313 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่ส้ินสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหาย
อย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว 

4.37.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตราคงที่และอัตรา
ผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมี
ก าหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย ซึ่งจะครบก าหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564 

4.38 การบริหารความเสี่ยง 

4.38.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ที่มีต่อธนาคารฯเมื่อครบก าหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะช าระหนี้ให้กับ
ธนาคารฯ ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลท าให้ธนาคารฯต้องกันส ารองหนี้สูญ
มากขึ้น อันจะส่งผลต่อก าไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคารฯ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชือ่ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ต
สินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจ ากัดต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงจากการให้
สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงยังมีหน้าที่ในการ
ติดตามและทบทวนความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่มี
ความส าคัญให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯได้รับทราบ โดยมีคณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
คณะกรรมการของธนาคารฯเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแลความเส่ียง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล
ของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการของธนาคารฯ
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง 

ในขณะที่ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะท าหน้าที่ดูแลการพิจารณา
และอนุมัติสินเชื่อ ส าหรับธุรกรรมที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับต่ าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหาจะท าหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างช าระของสินเชื่อที่มีปัญหาและทรัพย์สินรอการขายอย่างใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเส่ียงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดช าระการวิเคราะห์การกระจุกตัว
ของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเส่ียงจากการให้สินเชื่ อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญของธนาคารฯ        
โดยธนาคารฯได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประเมินความเส่ียง ดังนั้น การด าเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่
ภายใต้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของ
สินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัย                 
การพิจารณาข้อมูลในภาพรวม ส าหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเส่ียงที่
แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม 

การจัดการด้านความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงจากการให้
สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ       
การด าเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคารฯ นอกจากนี้ ธนาคารฯมีมาตรการและข้อจ ากัดของการบริหารความเส่ียง           
ด้านสินเชื่อที่ท่ัวถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเส่ียงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม
และจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและทรัพย์สินรอการขาย 

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 

ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตส าหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีรับรู้และยัง ไม่รับรู้ฐานะเปิด
ต่อความเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่ค านงึถึงหลักประกันและการด าเนินการใดๆ          เพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือ 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสินเชื่อนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้าน
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เครดิต คือ จ านวนตามข้อตกลงการให้กู้ยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิต มีดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 36,962 44,050 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                                       
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 9,433 - 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 12 12 
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย - 7,463 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 224,740 239,272 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 271,147 290,797 
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ 1,569 625 

รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 272,716 291,422 

หลักประกันและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

ธนาคารฯมีหลักประกันท่ีถือไว้และการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะเปิดต่อความ
เส่ียงที่มีหลักประกันที่ธนาคารฯถือไว้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท มีดังนี ้

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงที่มี

หลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ประเภทของหลักประกันหลัก 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  33,502 พันธบัตร  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  219,226 ยานพาหนะ ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   

เงินฝาก หลักทรัพย์ 

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต เป็นความเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้ธนาคารฯขาดทุน 
ธนาคารฯก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงด้านเครดิต โดยท าการวิเคราะห์เครดิตจากข้อมูลของลูกค้า และติดตาม
สถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

ตารางด้านล่าง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จ านวนเงินที่แสดงในตารางส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) และส าหรับ
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ คือ จ านวนที่มีภาระผูกพัน 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ 
ความเสี่ยง            
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ 
ด้อยค่าด้าน

เครดิต (Lifetime 
ECL -credit 
impaired) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
Investment grade 36,962 - - 36,962 
Non-investment grade - - - - 

รวม 36,962 - - 36,962 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1 - - 1 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                                    
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                                                                                                      

   

Investment grade 9,408 - - 9,408 
Non-investment grade - - 25 25 

รวม 9,408 - 25 9,433 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - 26 26 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน            
ตัดจ าหน่าย                                                                                                                                                    

    

Investment grade - - - - 
Non-investment grade - - 12 12 

รวม - - 12 12 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - 12 12 
    
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ     
ค้างช าระ 0 วัน  179,481 8,202 363 188,046 
ค้างช าระ 1 - 30 วัน  10,954 8,600 365 19,919 
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - 9,327 274 9,601 
ค้างช าระ 61 - 90 วัน - 3,010 176 3,186 
ค้างช าระมากกว่า 90 วันขึ้นไป  - - 3,988 3,988 

รวม 190,435 29,139 5,166 224,740 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 5,173 3,422 1,287 9,882 

ส ารองส่วนเกิน    1,056 

รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    10,938 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ 
ความเสี่ยง            
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ 
ด้อยค่าด้าน

เครดิต (Lifetime 
ECL -credit 
impaired) รวม 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ     
ค้างช าระ 0 วัน  1,569 - - 1,569 
ค้างช าระ 1 - 30 วัน  - - - - 
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - - - - 
ค้างช าระ 61 - 90 วัน - - - - 
ค้างช าระมากกว่า 90 วันขึ้นไป  - - - - 

รวม 1,569 - - 1,569 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 15 - - 15 

ธนาคารฯมีการบริหารจัดการความเส่ียงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารฯก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเส่ียงและความสามารถในการช าระหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารฯได้น าระบบ Credit Scoring 
มาใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อนความเส่ียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารฯได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็น 
การป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น ธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคัญจากการให้สินเชื่อและการค้ าประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตัวอยู่
ในระดับต่ าเนื่องจากธนาคารฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายยอ่ยอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่ธนาคาร
ฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

คุณภาพของความเส่ียงจากการให้สินเชื่อของธนาคารฯส่วนใหญ่มาจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้ อ ซึ่งธนาคารฯ         
มีการพิจารณาความเส่ียงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ดังนี ้

ความเส่ียงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินก าหนดช าระของธนาคารฯสามารถจ าแนกคุณภาพของความเส่ียงจาก
การให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง 
โดยก าหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ท้ังนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก 
หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของ            
ยอดสินเชื่อในกลุ่ม สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 
ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 2   
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ความเส่ียงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อจ าแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ดังนี้  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

สินเชื่อที่ยังไม่เกินก าหนดช าระ   
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก 53,570 56,241 
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง 45,175 52,635 
สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง 3,616 11,603 

รวม 102,361 120,479 
สินเชื่อที่เกินก าหนดช าระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน  19,418 11,569 
สินเชื่อที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วัน 2,741 2,798 

รวมทั้งหมด 124,520 134,846 

4.38.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารและ         
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคารฯเพื่อให้การบริหารความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ที่เหมาะสมจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ โดยความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน
ของธนาคารฯจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจ าลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของ                 
ความเส่ียงแต่ละประเภท นอกจากนี้ ธนาคารฯยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจ าลอง Value at Risk และการประเมินความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้
ประกอบการวัดความเส่ียงในกรณีที่ตัวแปรจากแบบจ าลองได้ถูกก าหนดให้อยู่ ในเหตุการณ์ที่ เลวร้ายที่ สุด                    
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเส่ียงและบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอ 

4.38.2.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีราคาซื้อขายในตลาด ณ วันที่ในงบ
การเงินประเมินโดยแบบจ าลองภายในตามหลักการ Value at Risk ค่าความเส่ียงที่ค านวณได้จากแบบจ าลอง Value at 
Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะ
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา                ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด   
ตราสารทุน 1 - 
ตราสารหนี้ 4 4 
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4.38.2.2 ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอ่อนไหวต่อ   
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ ณ วันท่ีในงบการเงิน โดยก าหนดให้การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เกิดขึ้นทันทีและยังไม่พิจารณา ถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สินแสดงดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง)                                     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย   
   ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1 93.24 1.87 
   ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 (93.24) (1.87) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะ
แสดงถึงสภาพของการด าเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น นอกจากนี้  ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ใน
ส่วนของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว 

4.38.2.3 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ธนาคารฯมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,216 1,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ - 33,503 3,459 36,962 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน - - 758 758 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - 62 62 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,485 4,948 9,433 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  36,335 177,196 11,209 224,740 

 36,335 215,184 21,652 273,171 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 53,371 150,773 715 204,859 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 973 4,406 138 5,517 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,285 1,285 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 11,197 - 11,197 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 448 - 448 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 734 734 

 54,344 166,824 2,872 224,040 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,099 1,099 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ - 42,101 1,949 44,050 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - 22 22 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,745 4,927 7,672 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  25,960 203,199 10,113 239,272 

 25,960 248,045 18,110 292,115 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 40,148 177,617 668 218,433 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 227 3,500 105 3,832 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 307 307 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 18,717 - 18,717 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 988 988 

 40,375 199,834 2,068 242,277 
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบก าหนดหรือวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันท่ีมี
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เม่ือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธ ิ 1 33,502 - - - 33,503 0.4983 

เงินลงทุนสุทธิ 25 2,209 2,248 3 - 4,485 1.7556 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 7,839 13,305 36,116 101,271 18,665 177,196 7.2264 
 7,865 49,016 38,364 101,274 18,665 215,184  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 576 85,141 64,812 244 - 150,773 1.1177 
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน - 701 392 3,313 - 4,406 0.2223 

ตราสารหนี้ที่ออกและ 
 เงินกู้ยืม 37 2,320 - 2,220 6,620 11,197 2.7882 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 124 261 63 448 2.5127 
 613 88,162 65,328 6,038 6,683 166,824  

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เม่ือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธ ิ 1 42,100 - - - 42,101 1.2468 

เงินลงทุนสุทธิ - 2,131 611 3 - 2,745 1.6729 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 4,077 15,443 40,963 116,730 25,986 203,199 7.3397 
 4,078 59,674 41,574 116,733 25,986 248,045  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 4,716 89,955 82,251 695 - 177,617 1.7799 
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 63 736 368 2,333 - 3,500 0.4409 

ตราสารหนี้ที่ออกและ 
 เงินกู้ยืม 37 - 12,000 - 6,680 18,717 2.5911 
 4,816 90,691 94,619 3,028 6,680 199,834  
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4.38.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารฯได้ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินและการส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
น ามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็น
หลัก 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยหน่วยงานบริหารเงินจะ
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวันให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียง
ของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเส่ียงจะติดตามและควบคุมการด ารงฐานะสภาพคล่อง
ของธนาคารฯให้เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนด 

 นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจุก
ตัวของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency 
Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบ
ต่อสถานะความเส่ียงของธนาคารฯในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเส่ียงจากความไม่
สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหน้ีสินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์
สภาพคล่องสูงมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน
จะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเส่ียงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินส าหรับการบริหาร
จัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือที่กล่าวไว้
ข้างต้น ธนาคารฯยังก าหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อควบคุมความเส่ียง โดย
ฐานะความเส่ียงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอเป็นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั้งสถานการณ์ของธนาคารฯและสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซึ่งท าให้มีปริมาณเงินไหลออกจากธนาคารฯมากกว่าปกติ  

ธนาคารฯมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝาก
ยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่ า โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับธนาคารฯต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีหุ้นกู้
ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจ านวนหนึ่ง ส าหรับการใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้
สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะด ารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ ธนาคาร
มีวงเงินที่อาจจะให้สินเชื่อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจ าเป็นส าหรับบริษัทในกลุ่ม  

เมื่อครบก าหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกน ามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉล่ีย 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริมาณเงินจะต่ ากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ ปริมาณ
หนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงินฝากทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคล่ือนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว 
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4.38.3.1 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเส่ียง  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,216 1,099 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 36,961 44,050 

   เงินลงทุนชั่วคราวสุทธ ิ 9,410 7,466 

   รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1) 47,587 52,615 

   ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1) 34,142 38,862 
(1)   สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

ธนาคารฯมีนโยบายในการด ารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายในของธนาคารฯ โดยจะต้องสูงกว่า                
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่อง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่า
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รวมถึง
วงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้น 

4.38.3.2 วันที่ท่ีครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

      

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมี         
การด้อยค่า           
ด้านเครดิต  

รายการ 
เมื่อ 

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 
3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด 

(Non-
performing) รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,216 - - - - - - 1,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 3,459 33,503 - - - - - 36,962 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย         
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - - - - - 758 - 758 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 62 - - - - - 62 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,547 4,858 3 - - 25 9,433 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 7,710 14,820 40,732 122,139 34,173 - 5,166 224,740 

 12,385 52,932 45,590 122,142 34,173 758 5,191 273,171 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

      

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมี         
การด้อยค่า           
ด้านเครดิต  

รายการ 
เมื่อ 

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 
3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด 

(Non-
performing) รวม 

หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 54,662 85,141 64,812 244 - - - 204,859 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,111 701 392 3,313 - - - 5,517 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,285 - - - - - - 1,285 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 2,320 - 2,220 6,620 - - 11,197 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 124 261 63 - - 448 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 18 457 257 2 - - - 734 

 57,113 88,619 65,585 6,040 6,683 - - 224,040 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น         
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ าประกัน การ
กู้ยืม 2 - 32 24 - 439 - 497 

ภาระผูกพันอ่ืน - 1,190 179 1,159 - 250 - 2,778 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 
    

  
 

รายการ 
เมื่อ 

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 
3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้ 
เกิดรายได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,099 - - - - - - 1,099 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 1,950 42,100 - - - - - 44,050 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 22 - - - - - 22 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,798 1,662 3 - 209 - 7,672 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,769 16,418 43,825 134,281 35,687 - 5,292 239,272 

 6,818 64,338 45,487 134,284 35,687 209 5,292 292,115 

         
หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 45,532 89,955 82,251 695 - - - 218,433 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 395 736 368 2,333 - - - 3,832 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 307 - - - - - - 307 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 - 12,000 - 6,680 - - 18,717 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 25 538 418 7 - - - 988 

 46,296 91,229 95,037 3,035 6,680 - - 242,277 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 
    

  
 

รายการ 
เมื่อ 

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 
3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้ 
เกิดรายได้ รวม 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น         
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ าประกัน  
การกู้ยืม 2 1 32 21 - 426 - 482 

ภาระผูกพันอ่ืน - 917 60 489 - 76 - 1,542 

  ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯจะเปิดเผยใน Website ของธนาคารฯ
ภายในเดือนเมษายน 2564 

4.38.4 ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

  ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นความเส่ียงที่รายได้หรือเงินกองทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ท้ังนี้ ธนาคารฯไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว 

4.38.5 ตราสารอนุพันธ ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีนโยบายในการท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน โดยธนาคารฯจัดประเภทตรา
สารอนุพันธ์เป็นเพื่อค้าและรับรู้มูลค่ายุติธรรมเข้าก าไรหรือขาดทุน ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ปี 2564 1,190 62 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ปี 2563 917 22 
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4.39 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน - ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน      
ตราสารทุน 759 3 - 756 759 

ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 62 - 62 - 62 

เงินลงทุน - ตราสารหนี้ 9,433 - 9,433 - 9,433 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 28 - - 28 28 
อาคารชุดส านักงาน 614 - - 614 614 
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย          
มูลค่ายุติธรรม       

เงินสด 1,216 1,216 - - 1,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  36,961 3,459 33,502 - 36,961 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 214,858 (1) - 52,859 167,784 220,643 
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย               
มูลค่ายุติธรรม       

เงินรับฝาก 204,859 54,086 150,773 - 204,859 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,517 1,111 4,406 - 5,517 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,285 1,285 - - 1,285 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 11,197 - 10,599 - 10,599 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 448 - 448 - 448 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 734 7 727 - 734 
(1)  มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับก่อนหักส ารองส่วนเกินจ านวน 1,056 ล้านบาท 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม      

ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 22 - 22 - 22 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 3 3 - - 3 
ตราสารหนี้ 7,463 - 7,463 - 7,463 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 28 - - 28 28 
อาคารชุดส านักงาน 624 - - 624 624 
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย           
มูลค่ายุติธรรม       

เงินสด 1,099 1,099 - - 1,099 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  44,050 2,240 41,810 - 44,050 
เงินลงทุนทั่วไป 206 - - 756 756 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 232,754 (2) - 53,810 183,822 237,632 
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย               
มูลค่ายุติธรรม       

เงินรับฝาก 218,433 40,816 177,617 - 218,433 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,832 332 3,500 - 3,832 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 307 307 - - 307 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 18,717 - 18,801 - 18,801 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 988 8 980 - 988 

(2)  มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับก่อนหักส ารองส่วนเกินจ านวน 3,563 ล้านบาท 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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5. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

จ านวน               
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 
 ในเดือน 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ (ล้านบาท)  

  (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น)   
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 
ส าหรับปี 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ 
ครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 

4.45 4.45 4,101 มกราคม 2563 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562   4,101  

     
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ส าหรับปี 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ 
ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 10 
เมษายน 2563 

1.06 1.06 977 พฤษภาคม 2563 

      
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 
ส าหรับปี 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ 
ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 17 
ธันวาคม 2563 

2.05 2.05 1,889 มกราคม 2564 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2563   2,866  

6. การจัดประเภทรายการใหม ่

ธนาคารฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย์   
สินทรัพย์อ่ืน 1,333,868 1,356,706 
หนี้สิน   
หนี้สินอ่ืน 6,221,590 6,244,428 

ธนาคารฯไม่ได้แสดงรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อการเปรียบเทียบเนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่ข้างต้นไม่มี
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินอย่างมีสาระส าคัญ 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
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