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A-1 

รายงานจากคณะกรรมการ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ด้วยอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกที่ขยายตวั 
ดีขึน้ และปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจ านวนมากขึน้ตลอดปี ภาคการบริโภคโดยรวมเร่ิมฟื้นตัวตามระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่
เพิ่มขึน้และรายได้ภาคการเกษตรที่ปรับตวัดีขึน้ อย่างไรก็ดี ภาคครัวเรือนยงัคงระมดัระวงัในการใช้จ่ายจากหนีค้รัวเรือนที่ยงัคงอยู่ ในระดบัสงู 
การลงทนุภาคเอกชนยงัคงทรงตวั แต่เร่ิมส่งสญัญาณแนวโน้มที่ดีขึน้ในอนาคต ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐที่จะช่วยพยงุการเติบโตของเศรษฐกิจ
ยงัคงเป็นไปอยา่งเชื่องช้า เศรษฐกิจในประเทศบางสว่นได้รับอานิสงส์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ดอกเบีย้ 
3 ครัง้ในปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจฝ่ังยโุรปเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวั ส่วนเศรษฐกิจจีน
ยงัคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเน่ือง แม้ต้องเผชิญกับความกดดนัหลายด้าน จากการควบคมุระดบัหนีส้าธารณะ และความร้อนแรงของการเติบโตของ
ภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

 แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงขยายตัวได้ดี ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 เติบโตอย่างเชื่องช้า ด้วยอัตราการขยายตัวของ
สินเชื่อเพียงร้อยละ 4.4 การเติบโตของสินเชื่อยงัคงถกูจ ากัดโดยระดบัหนีภ้าคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ที่ออ่นแอ และการขาดปัจจยัสนบัสนนุจากการลงทนุภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัคงเจอกับแรงกดดนัจากคณุภาพสินทรัพย์ 
ซึง่ได้รับผลกระทบมาจากภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มที่เปราะบาง สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลกัประกัน และปัญหาลกูหนีบ้รรษัทขนาดใหญ่
บางราย รวมถึงแรงกดดนัจากการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานบญัชี IFRS 9 ที่ก าลงัจะมี
ผลบงัคบัใช้ จะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยในแง่ต้นทนุการปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสะท้อนถึงความซบัซ้อนของกฎเกณฑ์ใหม่  
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงขับเคลื่อนไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ด้วยการใช้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แหง่ชาติ (National e-Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย และการเร่ิมใช้การจ่ายเงินผ่านระบบ “QR Code” (คิวอาร์โค้ด) 
เพื่อผลกัดนัประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดอยา่งเต็มตวั 

แม้วา่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะชะลอตวัในภาพรวม ธนาคารทิสโก้ยงัคงสามารถสร้างผลประกอบการปี 2560 อย่างยอดเยี่ยม ด้วยก าไรสทุธิ
จ านวน 4,301 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากผลส าเร็จด้านผลก าไร ธนาคารทิสโก้ยังสามารถบริหารคุณภาพ
สินทรัพย์ได้ดี ส่งผลให้อัตราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงอย่างต่อเน่ืองสวนทางกับอุตสาหกรรม อีกทัง้ ผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่งขึน้มีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย กลุ่ มทิสโก้ยังคงระมัดระวัง
ในการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยทิสโก้ปรับเพิ่มอัตราส่วนเงินส ารองต่อ
หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ อยูใ่นระดบัสงูที่สดุในอตุสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายการตัง้ส ารองอย่างระมดัระวงั โดยเงินกองทนุของธนาคารทิสโก้
ยงัคงแข็งแกร่งที่สดุด้วยอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์ (BIS Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 20.7 

ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ประสบความส าเร็จในการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(“SCBT”) เป็นที่เรียบร้อย ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2560 การรับโอนกิจการด าเนินไปอย่างราบร่ืน จากความทุ่มเทและร่วมมือของพนักงานทิสโก้และ
พนักงาน SCBT โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างสะดวกสบายที่สุด ทัง้นี ้ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของทิสโก้ขยายตัวมากขึน้ ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มธุรกิจใหม่ ทัง้สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อส่วนบุคคล และบริการธนบดีธนกิจ
ผ่านรูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์การลงทนุจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) การรับโอนธุรกิจสง่ผลให้สินเชื่อรวมของกลุ่มเติบโตขึน้  

ปี 2560 เป็นอีกปีที่ดีส าหรับธุรกิจลกูค้าบรรษัท โดยเฉพาะบริการที่เก่ียวกับตลาดทนุ ธนาคารทิสโก้ยังให้สินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่และ
สินเชื่อโครงการตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ในสว่นของธุรกิจลกูค้าธนบดีและจดัการกองทนุ ปีที่ผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยมีสินทรัพย์
ภายใต้การบริหารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามผลประกอบการกองทุนที่มั่นคงและการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ธนาคารทิสโก้
น าเสนอบริการ Open Architecture โดยลงนามความร่วมมือร่วมกับ 10 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุชัน้น า เพื่อค้นหาผลิตภณัฑ์การลงทนุ
ที่ดีที่สดุเพื่อเสนอให้กบัลกูค้า  

ทิสโก้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมาโดยตลอด มุ่งมัน่ที่จะด าเนินตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อเป็นสิ่งเน้นย า้
ในแนวปฏิบตัิที่ดีเลิศ ทิสโก้ได้รับการจดัให้อยู่ในกลุ่มต้นๆ ของการประเมินการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือ “บริษัทที่มีการก ากับ
ดแูลกิจการดีเลิศ” จากผลส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี ้
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนถกูน ามาเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยค านึงถึงผลกระทบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมในทุกแง่มุม ในปีนี ้ทิสโก้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจ าปี 2560 
จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนผลการด าเนินงานที่ยอดเยี่ยมในแง่มมุของสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้าง



  
 

A-2 

การเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นปัจจยัที่นักลงทนุให้ความส าคญั นอกจากนี ้ทิสโก้ยงัคงด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง 
มุง่เน้นในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและชมุชนผ่านการริเร่ิมใหม่ๆ  และกิจกรรมการให้ความรู้ตา่งๆ มาโดยตลอด 

ส าหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟืน้ตวั โดยคาดว่าจะได้รับปัจจยัสนับสนนุจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทนุ
ภาครัฐที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ภาพรวมการด าเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) และ
บริการทางการเงินระบบดิจิทลัที่เร่ิมเข้ามามีผลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเร่ิมลดขนาดองค์กร โดยการลดจ านวนสาขาและจ านวน
พนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่ก าลงัจะมาถึง ทิสโก้ได้เตรียมความพร้อมผ่านการเร่ิมโครงการ Business Transformation และ
ใช้ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ ในขณะที่ยังคงยึดมั่นแนวทางการท าธุรกิจโดยเน้นการบริหารแบบลีน
เพื่อลดความสูญเปล่าและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการบริหารพนักงานอย่างมีคุณภาพและมีการบริหารต้นทุนโดยรวม
อยา่งเหมาะสม ซึง่ท าให้ทิสโก้มีความต้องการจ านวนเครือข่ายสาขาและการลงทนุที่น้อยกวา่ ตลอดจนสามารถปรับตวัได้เป็นอย่างดีแม้ในภาวะ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในชว่งเวลานี ้

ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคณุ ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นที่ให้การสนับสนนุธนาคารทิสโก้ตลอดมาอย่างยาวนาน
แม้ในช่วงเวลาที่ยากล าบาก เราเช่ือว่า ด้วยความตัง้ใจ ทุ่มเท และความร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน รวมทัง้คู่ค้า ทิสโก้จะสามารถรักษา 
การเติบโตอยา่งมีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2561 และปีตอ่ๆ ไป   

 

คณะกรรมการ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทโฮลดิง้เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยหลงัจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้”) ได้ยื่นขอจดักลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจดัตัง้บริษัทใหม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนที่
ไมใ่ชธ่นาคารพาณิชย์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิง้ และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้ 

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

เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทัง้กลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ก าหนดให้มีการวางวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) และคณุคา่ (Value) ขององค์กรไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร วิสยัทศัน์เป็นตวัก าหนดภาพความมุ่งหวงัสงูสดุที่องค์กรต้องการ
จะบรรลพุนัธกิจเป็นการก าหนดภารกิจและหลกัปฏิบตัิที่องค์กรจะยดึถือในการด าเนินธุรกิจ คณุคา่หลกั คือหลกัการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงาน
จะน ามาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย 

วิสยัทศัน์ขององค์กร คือ “สร้างโอกาสให้ชีวิต” 

พนัธกิจขององค์กร   คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณุภาพ ที่มุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภณัฑ์การเงินอนัมีคณุค่าให้กับลกูค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญอยา่งเป็นผู้น าและมืออาชีพ ทิสโก้มุง่มัน่ที่จะขยายบริการให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้าในทกุพืน้ที่ โดยให้ความส าคญั
กบัการริเร่ิมสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์การเงินใหม่ๆ  และการให้ค าแนะน าที่สรรสร้างโอกาสทางการเงินของลกูค้าในทกุช่วงของชีวิต การพฒันาบุคลากร
อย่างต่อเน่ืองและการลงทนุในเทคโนโลยีชัน้น าคือหวัใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยงัยึดมัน่ในวฒันธรรมองค์ กร 
ที่ซื่อสตัย์ ยตุิธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คณุคา่อยา่งยัง่ยืนเพื่อลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคม” 

คา่นิยมขององค์กร กลุม่ทิสโก้มีคา่นิยมองค์กรซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการให้บริการแก่ลกูค้า และเป็นคณุค่าที่มุ่งปลกูฝังแก่พนักงาน
ทกุคน เพื่อพฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กรและเป็นแมบ่ทในการสร้างทศันคติของการท างานอยา่งมืออาชีพ คา่นิยมที่กลุม่ทิสโก้ให้ความส าคญั ได้แก่ 

1) ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลกูค้าเป็นหลกั สามารถเสนอแนวคิดและพฒันาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของลกูค้า  

2) เช่ียวชาญอย่างผู้น า  บคุลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ให้มีขีดความสามารถและทกัษะที่โดดเด่น 
สะท้อนความเป็นผู้น าในด้านคณุภาพบริการเพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบตัิงานและการให้บริการแก่ลกูค้า 

4) ความคิดสร้างสรรค์ ความเชีย่วชาญของทิสโก้ไมไ่ด้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความช านาญเท่านัน้ แต่ยงัผสมผสาน
ในสว่นของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าค าแนะน าต่างๆ ที่มอบให้แก่ลกูค้า ต้องมีทัง้ความถกูต้อง 
ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมมุมอง สร้างทางเลือกในการบริหารจัดการต่างๆ 
เก่ียวกบัการเงินได้ 

5) สร้างผลงานที่น่าเช่ือถือ  สานความสมัพนัธ์กบัลกูค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สดุ เพิ่มคณุคา่ในการบริการด้วยความรู้ความช านาญ
ในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความส าเร็จของ
ลกูค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

6) การให้ค าแนะน า บคุลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน า วางแผน จดัการ ด้านการเงิน 
ให้กับผู้ อ่ืนอย่างดีที่สุด ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของลกูค้า เพื่อชว่ยให้ลกูค้าบรรลเุป้าหมายทางการเงินอยา่งแท้จริง 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (Strategic Plan) 

ในการจดัท าแผนธุรกิจส าหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุม่ทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
นโยบายภาครัฐ นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงปัจจยัภายในอ่ืนๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success 
Factor) และประเด็นส าคญัต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบตัิ (Priority Issue) โดยผู้บริหารจะน าปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนด
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แนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจดัท าแผนกลยทุธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ (Vision) 
ขององค์กร ในการน ากลยทุธ์มาใช้ปฏิบตัิ กลุม่ทิสโก้ได้น าเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ในการสร้างความสมดลุของกลยทุธ์ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการท างานภายใน และด้านการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) 
ของแต่ละสายธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ก าหนดผลตอบแทนของพนักงานตาม
ผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการติดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลเุป้าหมายขององค์กรตามวิสยัทศัน์และภารกิจที่วางไว้นัน้ กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดแผนกลยทุธ์
องค์กรไว้โดยมีประเด็นที่มุง่เน้น ดงัตอ่ไปนี ้

 ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยงัภมิูภาคตา่งๆ ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ผ่านสาขา microfinance ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั เงินสัง่ได้”  

 ขยายฐานลกูค้าเงินฝาก และ ธนบดีธนกิจ ในกลุม่ที่มีระดบัรายได้ปานกลางขึน้ไป จากแนวโน้มประชากรที่เข้าสู่สงัคมผู้สงูอายแุละ
กลุม่ลกูค้าที่เข้าสูว่ยัเกษียณอาย ุ 

 เสาะหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อชว่ยขยายฐานลกูค้าและเพิ่มชอ่งในการเข้าถึงบริการ 

 สร้างความร่วมมือระหวา่งสายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลกูค้า รวมถึงการแนะน าลกูค้าระหวา่งสายธุรกิจเพื่อน าเสนอบริการ
ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) และความต้องการของลกูค้าที่หลากหลาย 

 รักษาและขยายธุรกิจจากฐานลกูค้าในปัจจุบนัด้วยการน าเสนอบริการด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กบัลกูค้า  

 มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพของผู้จดัการธนบดีเพื่อบริการค าที่ปรึกษาการเงิน การลงทนุ การจดัการสินทรัพย์  และการให้บริการ
ขายผลิตภณัฑ์การลงทนุจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) 

 วางโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรองรับการขยายธุรกิจลูกค้ารายย่อย  
ผ่านแพลตฟอร์มใหม ่

1.2 ความเป็นมาของธนาคาร และการเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ 

 ในปี 2557 ธนาคารทิสโก้ได้เพิ่มทนุตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนับสนนุการขยายธุรกิจ
ในอนาคต และมีเงินกองทนุอยูใ่นระดบัที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้อมที่ผนัผวนมากขึน้ ทัง้นี ้ธนาคารได้ออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม คิดเป็นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจ านวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนช าระแล้วของธนาคารเพิ่มขึน้เป็น 
9,215,676,920 บาท ปัจจบุนั บริษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแล้วทัง้หมด  

 ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายธุรกิจลกูค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และได้ด าเนินการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) แล้วเสร็จ
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ทัง้นีธุ้รกิจลกูค้ารายย่อยครอบคลุมถึงสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 
บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริการนายหน้าประกันภยั (Bancassurance) เงินฝากรายย่อย รวมทัง้สาขาธนาคาร
จ านวน 4 สาขา รับโอนโดยธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภายหลงัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ ธนาคารทิสโก้เป็นบริษัทยอ่ยของกลุ่มทิสโก้โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

 
นอกจากนี ้ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทแกนของกลุม่ทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอ่ืนร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 

โดยบริษัททัง้หมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการถือหุ้นดงักล่าวจดัเป็นเงินลงทนุทัว่ไป รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3.3.5 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืนที่ธนาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของ
นิติบคุคลนัน้ 
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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่าน
สํานกังานใหญ่ของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสาขาที่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครและภมิูภาคทัง้สิน้ 60 แหง่  

2.1 ลักษณะบริการ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร มีดงันี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้       

เงินให้สินเชื่อ      5,586  41.4 5,456 38.8 6,527  42.4  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน         479  3.5 487 3.4 574 3.7 
เงินให้เชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงิน    9,694  71.9 9,100 64.7 8,286 53.8 
เงินลงทนุ         245  1.8 151 1.1 144 0.9 
รายได้ดอกเบีย้ 16,004 118.7 15,194 108.0 15,531 100.9 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (6,565) (48.7) (4,958) (35.2) (4,683) (30.4) 
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 9,440 70.0 10,236 72.7 10,848 70.5 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 3,133 23.2 3,139 22.3 3,293 21.4 
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (65) (0.5) (96) (0.7) (111) (0.7) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 3,068 22.8 3,043 21.6 3,182 20.7 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 976 7.2 792 5.6 1,360 8.8 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 13,483 100.0 14,071 100.0 15,391 100.0 

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วยบริการ 4 กลุ่ม
ดงัต่อไปนี ้1) ธุรกิจบริการธนกิจลกูค้ารายย่อย 2) ธุรกิจบริการลกูค้าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร 3) ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  
4) ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง โดยมีรายละเอียดการให้บริการดงันี ้

1. ธุรกิจบริการธนกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) 

ธุรกิจบริการธนกิจลกูค้ารายยอ่ย ให้บริการ 3 ประเภทดงันี ้

1.1 บริการสินเช่ือรายย่อย (Retail Loans) 

บริการสินเช่ือรายยอ่ย เป็นการให้สินเช่ือกบักลุ่มลกูค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวตัถปุระสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อ
การอปุโภคบริโภคเป็นหลกั โดยแบง่ประเภทสินเชื่อรายยอ่ยตามวตัถปุระสงค์ของการกู้ยืมได้ดงันี ้

 สินเช่ือเช่าซือ้ 

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

ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้สําหรับรถยนต์ทกุชนิดทัง้ใหม่และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อนัได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทกุ หวัลาก หางพ่วง รถขุด รถตกั เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้สําหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ระบบดิจิทลั 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ เคร่ืองมือแพทย์ และเคร่ืองจกัรก่อสร้าง เป็นต้น 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อเชา่ซือ้รถยนต์มีจํานวน 126,285.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับยอดสินเช่ือ 
ณ สิน้ปี 2559 ที่มีจํานวน 135,443.57 ล้านบาท เป็นผลจากนโยบายการขยายสินเชื่ออยา่งระมดัระวงั  

ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 

สินเช่ือเช่าซือ้ 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2558  
(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2559  

(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2560  

(ล้านบาท) 

อัตราการเตบิโต 
(ร้อยละ) 

 รถยนต์  149,177.23 135,443.57 126,285.81 (6.8) 

ปี 2560 ธนาคารทิสโก้ให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 38.6 มาสด้าร้อยละ 21.2 อีซูซุร้อยละ 13.2 โตโยต้า
ร้อยละ 10.2 เชฟโรเล็ตร้อยละ 5.7 และยี่ห้ออ่ืนๆ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 11.1 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ทัง้หมด และ
มีสดัสว่นการให้สินเชื่อเชา่ซือ้รถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 87 ตอ่ 13 ทัง้นี ้กลุม่ทิสโก้มุง่เน้นที่จะขยายธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้
ตอ่ไป เน่ืองจากความต้องการสินเชื่อประเภทนีย้งัคงมีอยูส่งู โดยมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการให้บริการ นําเสนอบริการที่หลากหลาย 
ตลอดจนการควบคมุคณุภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล มากกว่าที่จะเน้นการแข่งขันด้านราคา ทัง้นี ้การกําหนดอตัราดอกเบีย้
การให้กู้ยืมยงัคงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดโดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด โดยมุง่เน้นสินเช่ือที่มีอตัราผลตอบแทนหลงั
ปรับคา่ความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภณัฑ์หลกั คือ 
สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่ออเนกประสงค์ และสินเชื่อสว่นบคุคล 

สินเช่ือเพื่อการเคหะ เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซือ้อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อ
เอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินโดยใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกัน ซึ่งสินเช่ือเพ่ือการเคหะมีอายตุัง้แต่ 3–30 ปี 
และมีหลกัประกันเต็มวงเงิน อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี ย้คงที่ในช่วง   
1–3 ปีแรกของการกู้   

ในปี 2560 ธนาคารได้นําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ามอร์เกจเซฟเวอร์ โดยมีคุณลักษณะพิเศษ
ที่สามารถให้ลกูค้าชําระคืนเงินกู้ ในจํานวนที่สงูกวา่คา่งวดเพื่อลดดอกเบีย้จา่ยและสามารถถอนเงินส่วนที่ชําระเกินกว่าค่างวดออกมา
ใช้ตามความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา โดยไมจ่ําเป็นต้องยื่นเร่ืองขออนมุตัิสินเช่ือใหม่กับธนาคาร ปัจจบุนัมอร์เกจเซฟเวอร์เป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีลกัษณะพิเศษดังกล่าว ทําให้ลูกค้าสามารถบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็น
การตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายได้อีกด้วย 

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

สินเช่ืออเนกประสงค์ เป็นการให้สินเช่ือแก่บุคคลและนิติบุคคลทัว่ไป ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้  ออโต้ แคช” และ “สมหวงั 
เงินสั่งได้”  เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ที่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ปลอดภาระ 
ผลิตภณัฑ์นีต้อบโจทย์ความต้องการของลกูค้าที่ต้องการวงเงินสินเช่ือระยะสัน้ โดยลกูค้าสามารถเลือกผ่อนชําระได้นานถึง 72 เดือน 
และสามารถปิดบญัชีได้ก่อนกําหนดโดยไมต้่องโอนเลม่ทะเบียน 

นอกเหนือจากนีท้ิสโก้มีแผนที่จะพฒันาชอ่งทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สะดวกในการสมคัร
ผ่านชอ่งทางเหลา่นี ้นอกเหนือจากเว็บไซต์ www.tiscoautocash.co.th  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคมีจํานวน 26,763.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.2 เม่ือเทียบกับ
สินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภค ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจํานวน 20,709.93 ล้านบาท 

สินเช่ือส่วนบุคคล เป็นการให้สินเชื่อแก่บคุคลและนิติบคุคลทัว่ไป เพื่อนําไปใช้ในวตัถปุระสงค์ตา่งๆ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อสว่นบคุคลมีจํานวน 3,930.96 ล้านบาท 
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือรายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2560 
อัตราการ 
เตบิโต 

(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 สนิเช่ือเช่าซือ้  149,177.23 87.5 135,443.57 86.2 126,285.81 71.0 (6.8) 
 สนิเช่ือเพ่ือการเคหะ  1,224.55 0.7 978.81 0.6 20,757.33 11.7 2,020.7 
 สนิเช่ืออเนกประสงค์ 20,138.70 11.8 20,709.93 13.2 26,763.87 15.1 29.2 
 สนิเช่ือสว่นบคุคล*     3,930.96 2.2 N.A. 
 รวม  170,540.48 100.0 157,132.31 100.0 177,737.97 100.0 13.1 
หมายเหตุ *สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดติรับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธนาคารให้บริการสินเชื่อรายย่อยผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร โดยธนาคารมีฐานลกูค้า 
ที่มัน่คงผ่านตวัแทนจําหน่าย (Dealer) ซึง่ลกูค้าผู้ เชา่ซือ้สว่นใหญ่เป็นบคุคลธรรมดาที่มีรายได้ประจํา และมีประวตัิการชําระเงินที่ดี 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคซึง่ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้เน้นการให้บริการกบัฐานลูกค้าเดิมที่ใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้กบัธนาคาร ซึง่มีประวตัิการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนีอ้ยา่งเพียงพอ 

1.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

ธนาคารทิสโก้ได้มีการระดมเงินออมโดยการให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ 
และเงินฝากประจํา รวมถึงการบริการด้านการเงินที่เก่ียวข้อง เชน่ การออกแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนบุคคล การเรียกเก็บเช็ค และการให้บริการโอนเงิน 
เป็นต้น โดยธนาคารได้เปิดให้บริการดงักลา่ว ทัง้ที่สํานกังานใหญ่ และสาขาของธนาคารทกุแหง่  

ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้เน้นการทําตลาดผลิตภณัฑ์ด้านการเงินและการลงทนุอย่างครบวงจร โดยในปีนีไ้ด้นําเสนอผลิตภณัฑ์
เงินฝากใหม่เพื่อจบักลุ่มลกูค้าเงินฝากรายย่อย ได้แก่ ออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็นบญัชีเงินฝากที่ไม่มีขัน้ตํ่าในการเปิดบญัชี จ่ายดอกเบีย้
สงูสดุถึง 1.85% เป็นประจําทกุเดือน รวมทัง้ยงัมีความคลอ่งตวัสามารถฝาก/ถอน/โอนได้ทกุวนั นอกจากนีธ้นาคารยงัให้สิทธิประโยชน์ผ่านช่องทาง 
TISCO Mobile Banking ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลและค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ไม่จํากัดจํานวนครัง้สําหรับการทําธุรกรรม
ผ่านออมทรัพย์ TISCO My Savings และยงัใช้เบิกถอนผ่านบตัรเดบิตได้อีกด้วย  

ธนาคารทิสโก้ยงัได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาช่องทางทางการเงินเพื่อให้ลกูค้าสามารถทําธุรกรรมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยในปี 2560 ธนาคารได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น TISCO Mobile Banking สําหรับการทําธุรกรรมธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เช่น สอบถามยอดเงิน โอนเงิน จ่ายบิล รวมถึงการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเว ลา 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการออกผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตของทิสโก้ ซึง่ลกูค้าสามารถทําธุรกรรมถอน  โอน จ่าย และชําระค่าสินค้า/บริการ ณ เครือข่าย
ร้านค้าภายใต้เคร่ืองหมาย Thai Payment Network (TPN) รวมถึงยังได้พัฒนา TISCO Alert บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี
เม่ือมียอดเงินเข้า-ออกผ่านทาง SMS เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบัลกูค้าอีกด้วย 

1.3 บริการนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารทิสโก้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
“สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” ในปัจจุบัน ในปี 2548 โดยธนาคารให้บริการเป็นนายหน้า
ประกันภยัทัง้ในส่วนประกันชีวิต และประกันวินาศภยั โดยให้บริการประกันภยัประเภทต่างๆ แก่ลกูค้าธนาคารตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ธนาคาร  
มีความมุง่มัน่ที่จะคดัสรรและพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและประกนัชีวิตที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง และความต้องการของลกูค้า โดยเปิดโอกาส
ให้ทกุบริษัทประกนัเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกันจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) ทําให้
ธนาคารสามารถคดัสรร และพฒันาผลิตภณัฑ์ ร่วมกบับริษัทประกนัซึง่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และ
คุ้มค่าที่สุดสําหรับลูกค้าของธนาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์ทัง้ในหมวดประกันวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
ประกนัภยัเพ่ือธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ในหมวดประกนัชีวิต อาทิ ประกนัสินเชื่อ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบํานาญ ประกันชีวิตควบ
การลงทนุ รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง  ปัจจุบันธนาคารมีพนัธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัท ต่างก็เป็นบริษัทประกันภยัชัน้แนวหน้าที่ มี
ชื่อเสียงและฐานะการเงินมัน่คง 
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ในปี 2560 ธนาคารมุง่เน้นพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับกลุม่ลกูค้าธนบดี และกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย สําหรับกลุ่มลกูค้าธนบดี ธนาคาร
ได้ออกผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภาพแบบเหมาจา่ย โดยมีแผนประกันสขุภาพให้ลกูค้าสามารถเลือกสรรได้ตรงความต้องการ นอกเหนือจากนี ้ธนาคาร
ยงัคงออกผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตเพื่อการออมระยะสัน้ และผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตควบการลงทนุ “TISCO My Link” โดยคดัสรรผลิตภณัฑ์ที่ให้
ความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า ในขณะที่ยงัรักษาสดัส่วนของการลงทนุให้ลูกค้าสามารถบริหารผลตอบแทนจากการลงทนุได้ดีที่สดุเช่นกัน ส่วนกลุ่ม
ลกูค้ารายยอ่ย ธนาคารได้รับการแตง่ตัง้จาก บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด พนัธมิตรทางธุรกิจ ให้ทําหน้าที่นายหน้าประกันภยัรถยนต์
อยา่งเป็นทางการ เพื่อสง่มอบบริการด้านประกนัภยัที่ดีที่สดุสําหรับลกูค้ารถยนต์มาสด้าทกุรุ่น ภายใต้โครงการ “มาสด้าพรีเม่ียมอินชวัรันส์“ (MPI) 
แก่ลกูค้ารายใหมแ่ละลกูค้ารายเดิมที่ใช้รถยนต์มาสด้า สําหรับประกนัสขุภาพ ธนาคารได้เน้นพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์นีอ้ย่างต่อเน่ือง ภายใต้แนวคิด
“Health is Wealth” การเกษียณอายอุย่างมีความสขุ สขุภาพแข็งแรง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และรองรับสงัคม
ผู้สงูอาย ุโดยเพิ่มเติมแผนความคุ้มครองให้มีความหลายหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของลกูค้าทกุช่วงวยัของอาย ุนอกจากนี ้ธนาคาร
ยงัจดัทําโครงการ “Pay it forward” เพ่ือส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้สงัคม โดยหกัรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์คุ้มครองโรคมะเร็ง (Zero Cancer Plan) 
กรมธรรม์ละ 100 บาท ขัน้ตํ่า 1 ล้านบาท มอบแดม่ลูนิธิรามาธิบดี เพื่อเป็นทนุวิจยัการรักษาโรคมะเร็ง  

2.   ธุรกิจบริการลูกค้าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร (Wealth Management & Banking Services) 

ธุรกิจบริการลกูค้าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร ให้บริการ 4 ประเภทดงันี ้

2.1 ธนบดีธนกิจ (Wealth Management) 

สําหรับในด้านสิทธิประโยชน์ ลกูค้า TISCO Wealth จะได้รับความเป็นเอกสิทธ์ิเหนือระดบั ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้าน
การทําธุรกรรมทางการเงิน โดยได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียม ตลอดจนการอพัเดตสถานการณ์การลงทนุ การสมัมนาทางด้านการเงินการลงทนุที่จะ
จดัขึน้ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์สดุพิเศษ อาทิเช่น  สิทธิประโยชน์ในวนัเกิด กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ การท่องเที่ยว การดแูลสขุภาพ 
สว่นลดร้านค้าตา่งๆ เป็นต้น 

ในปี 2560 ทิสโก้ เวลธ์ยังคงมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็ นที่ปรึกษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์  
โดยศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จดัทํารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy 
หรือ TIPS เจาะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนํากลยทุธ์การจดัพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่โลก นอกจากนี ้ทิสโก้ เวลธ์ ยงัได้เฟ้นหา และ
พฒันากองทนุรวมตา่งประเทศ รวมถึงกองทนุทริกเกอร์ฟันด์ ในการจบัจงัหวะการลงทนุ เพื่อให้การบริหารความมัง่คัง่ที่เหมาะสมที่สดุสําหรับลกูค้า 
ทัง้นี ้ทิสโก้ เวลธ์ยงัได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคณุภาพของบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนาบุคคลากรไปสู่การเป็น 
Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป นอกเหนือจากนี ้ทิสโก้ได้เปิดโอกาสการลงทนุด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวมจาก
หลากหลายบริษัท (Open Architecture) เพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกลงทนุกับกองทุนจาก 10 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ชัน้นํา 
ในเมืองไทยซึง่รวมถึงบลจ. ทิสโก้ พร้อมทัง้ให้บริการคดัสรร แนะนํา และซือ้ขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวมจากหลากหลายค่าย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
กองทนุคณุภาพให้แก่ลกูค้าในจดุเดียวแบบ "Fund Stop Service" ณ สาขาธนาคารทิสโก้ทัว่ประเทศ 

2.2 บริการธนาคาร (Banking Services) 

ธุรกิจบริการธนาคาร เป็นการให้บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายสําหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ   
ซึง่จะชว่ยลกูค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบริการจดัการของธุรกิจ ประกอบด้วย การบริการ 3 กลุ่มหลกั คือ 
กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity 
Management) นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออํานวยความสะดวกลกูค้าสําหรับ
ทําธุรกรรมและเรียกดขู้อมลูตา่งๆ  

2.3 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 

บริการนายหน้าผลิตภณัฑ์กองทุนรวม ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการให้คําปรึกษาและผลิตภัณฑ์กองทนุรวมผ่าน
รูปแบบการให้บริการขายผลิตภณัฑ์กองทนุรวมจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทนุกับกองทุนจาก 10 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) รวมถึงบริการคัดสรร แนะนํา และซือ้ขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500 กองทุนจากหลากหลายค่าย 
นอกจากนีท้ิสโก้ให้บริการทัง้บทวิเคราะห์และกลยทุธ์การลงทนุในสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่สม่ําเสมอและเสนอทางเลือกการลงทุน
ที่เหมาะสม พร้อมทัง้เสนอบริการ Asset Allocation กระจายการลงทนุในสินทรัพย์หลากประเภทให้กบัลกูค้า 
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2.4 บริหารเงนิ (Treasury) 

หน่วยงานการบริหารเงินเป็นสว่นงานหนึ่งของธนาคาร ทําหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารซึ่งครอบคลมุการจดัหา
เงินทนุจากสถาบันการเงินทัง้ในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสงูสุดภายใต้กลยทุธ์และ
นโยบายการควบคมุความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงการจดัสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สําหรับตราสารหนีธ้นาคารมีการลงทนุในตราสารหนีท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ยงัมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภท
ตราสารทนุ ทัง้ที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นโยบายการลงทนุของธนาคาร จะเน้นการลงทนุ
ระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทนุเพื่อเงินปันผลและกําไรจากสว่นตา่งของราคา 

3. ธุรกิจบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเช่ือและบริการที่เก่ียวข้อง
แก่กลุม่ลกูค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client)  โดยบริการหลกัเป็นการให้สินเช่ือเพ่ือนําไปใช้ในวตัถปุระสงค์ด้าน
การพาณิชย์ตา่งๆ และการให้บริการที่เก่ียวข้อง เช่น การคํา้ประกัน อาวลั การให้คําปรึกษาด้านการกู้ เงินและการปรับโครงสร้างหนี ้ฯลฯ โดยแบ่ง
ประเภทของบริการออกตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 สินเช่ือเงนิทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทนุหมนุเวียน เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลอ่งและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม
และธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นฤดกูาล เชน่ การให้สินเชื่อเพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบ การจดัเก็บสินค้าเพื่อขาย การขายชําระคืนเจ้าหนีก้ารค้าระยะสัน้ 
เป็นต้น สินเชื่อประเภทนีเ้ป็นสินเชื่อระยะสัน้ที่สามารถเบิกใช้และชําระคืนได้ภายในวงเงินที่กําหนดตลอดระยะเวลาการกู้  ส่วนใหญ่   
มีการกําหนดอายวุงเงินไว้ไมเ่กิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็นประจําทกุปี   

 สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ชดัเจน ให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาและ
ความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกค้า ทัง้นีธ้นาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่
ภาคอตุสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทกุภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ ลกัษณะสินเช่ือ
โครงการและสินเช่ือระยะยาว ได้แก่ สินเช่ือเพ่ือการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อ
การก่อสร้างหมูบ้่านจดัสรร หรืออาคารชดุ สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน หรืองานประมลูขนาดใหญ่ เข่น 
โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซือ้และติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น  

 สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์อื่น 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดงักลา่วข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยงัให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะการกู้ยืมแบบอ่ืน 
เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะสัน้ถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(Marketable Asset) เป็นหลกัประกนั และ สินเชื่อเพื่อการลงทนุ ซึง่เป็นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ ซือ้เพ่ือการ
ลงทนุเป็นหลกัประกนั เช่น อสงัหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อ่ืน โดยมีเง่ือนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชําระคืนตามความสามารถในการ
สร้างรายได้ของสินทรัพย์นัน้ (Operating Asset)  

 บริการออกหนังสือค า้ประกันและอาวัลตั๋วเงนิ 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนังสือคํา้ประกันและอาวัลตั๋วเงิน สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ในการดําเนินงานบางประเภทที่
จําเป็นต้องมีการวางหนังสือคํา้ประกันให้กับหน่วยงานผู้ ว่าจ้างต่างๆ เช่น การยื่นประมลูงานต่างๆ จนถึง การคํา้ประกันผลงานก่อสร้าง 
หรือการออกหนงัสือคํา้ประกนัการสัง่ซือ้ให้กบัผู้ผลิต เชน่ การซือ้วตัถดุิบเป็นจํานวนมาก ทัง้นีเ้งื่อนไขของหนงัสือคํา้ประกันสามารถปรับให้
เข้ากบัความต้องการของผู้ รับผลประโยชน์ได้ 

 บริการให้ค าปรึกษา และบริการอ่ืนๆ ด้านเงินกู้  

ธนาคารทิสโก้ให้คําปรึกษาและบริการอ่ืนด้านเงินกู้ ที่ครบวงจร เช่น การให้คําปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน และการปรับ
โครงสร้างหนี ้(Loan Restructuring) การเป็นผู้จดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตวัแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตวัแทน
หลกัประกนั (Security Agent) เป็นต้น 
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 บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจการให้บริการคสัโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลกัทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ การติดตาม
สิทธิประโยชน์ตา่งๆ ในทรัพย์สินของลกูค้า อนัได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคล ตลอดจนการ
รับรองมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิให้กบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มทิสโก้มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน  50,607.51 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึน้
ร้อยละ 8.8 จาก 46,509.94 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตวัของสินเช่ือในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และ
กลุ่มการเกษตรและเหมืองแร่ นอกจากนี ้เม่ือต้นปี 2560 บริษัทมีการจดักลุ่มลกูหนีบ้างส่วนใหม่ โดยจดักลุ่มลกูหนีส้ินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มบางสว่น มาเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ จํานวนประมาณ 2,100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ 

4.   บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลกั อาทิ สินเช่ือ
เพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ ระยะยาว สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบสย.คํา้ประกัน และสินเชื่อเช่าซือ้ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ 
สําหรับลกูค้าในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจจําหน่ายและให้บริการซ่อมบํารุงรถยนต์ ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้า
อตุสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนีธ้นาคารยงัได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยการลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคํา้ประกันสินเช่ือ 
SMEs ทวีทนุ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ กับบรรษัทประกันสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SME ที่มีศกัยภาพเข้าถึงผลิตภณัฑ์สินเชื่อตา่งๆที่มีได้มากขึน้ 

ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 15,099.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2559 ที่มีจํานวน 
16,454.07 ล้านบาท สาเหตมุาจากการจดักลุม่ลกูหนีบ้างสว่นไปยงักลุม่สินเชื่อธุรกิจ นอกจากนี ้ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีการรับโอนสินเช่ือธุรกิจ
รายยอ่ยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 
อัตราการเตบิโต 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  การผลติและการพาณิชย์ 12,126.50 5.2   10,496.69 4.7   11,019.73 4.5 5.0 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 11,987.70 5.1 11,696.34 5.3 14,972.95 6.1 28.0 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 18,837.43 8.0 23,908.50 10.8 22,696.33 9.3 (5.1) 
  การเกษตรและเหมืองแร่ 375.67 0.2 408.41 0.2 1,918.50 0.8 369.7 
รวมสนิเช่ือธุรกิจ 43,327.30 18.5 46,509.94 21.0 50,607.51 20.7 8.8 
สนิเช่ือขนาดกลางและขนาดย่อม 19,888.60 8.5 16,454.07 7.4 15,099.95 6.2 (8.2) 

สนิเช่ือรายย่อย และสนิเช่ืออ่ืน 171,050.38 73.0 158,530.19 71.6 179,229.58 73.1 13.1 

รวมสินเช่ือธนาคาร 234,266.28 100.0 221,494.20 100.0 244,937.04 100.0 10.6 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้าใหม่จากภาคธุรกิจสําคัญที่ช่วย
ในการผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และได้รับการสนับสนนุจากภาครัฐ เช่น การลงทนุ อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ 
การขนสง่และระบบโลจิสติกส์ ผู้จําหน่ายวสัดอุปุกรณ์การก่อสร้าง ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม และอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว เป็นต้น 

 ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพ โดยลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารได้
โดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่การลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารได้ร่วมกับสถาบันการเงินอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศในการร่วมให้กู้ แก่
โครงการขนาดใหญ่ (Loan Syndication)  
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

  ลักษณะตลาด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีจํานวนทัง้สิน้ 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสาขาธนาคารต่างประเทศจํานวน 14 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้านเงินฝากและเงินให้
สินเชื่อมีรายละเอียดดงันี ้

เงินฝาก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  มียอดคงค้างทัง้สิน้ 12,098,764 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 เม่ือ
เทียบกบัสิน้ปี 2559 สอดคล้องไปกับความต้องการสินเช่ือที่เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่คงที่ที่ร้อยละ 0.93 ตามความต้องการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ สําหรับปี 2560 เงินฝาก  ของธนาคารทิสโก้มียอดคงค้าง
ทัง้สิน้  181,499 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 16.4 สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)    

ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทย 
 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ (MLR) /1 6.51 6.26 6.20 
ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน /1 1.01 0.93 0.93 

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

เงินให้สินเชื่อ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้างของเงินให้สินเช่ือจํานวน 11,061,078 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 4.4 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟืน้ตวั ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.20 เทียบกับร้อยละ 6.26 ณ สิน้ปี 2559 สําหรับเงินให้สินเชื่อของธนาคารทิสโก้   
ณ สิน้ปี 2560 มีจํานวน 234,228 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 9.4 

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

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
เงนิฝาก 

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ) 

เงนิให้สินเช่ือ 
หลังหักค่าเผ่ือหนีฯ้ 

ส่วนแบ่งตลาด  
(ร้อยละ) 

1. ธ.กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,970,037   17.9  2,252,421   18.6   1,817,136  16.4  
2. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2,781,740   16.7  2,073,594   17.1   1,748,653   15.8  
3. ธ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 2,725,632   16.4  2,087,890   17.3   1,931,839   17.5  
4. ธ.กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2,444,824   14.7  1,875,729   15.5   1,662,880   15.0  
5. ธ.กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1,999,809   12.0  1,316,705   10.9   1,384,881   12.5  
6. ธ.ธนชาต จํากดั (มหาชน)  954,460   5.7   717,807   5.9   645,628   5.8  
7. ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน)  842,976   5.1   611,508   5.1   618,386   5.6  
8. ธ.ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  516,964   3.1   370,279   3.1  340,023   3.1  
9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)  296,307   1.8   177,703   1.5   195,872   1.8  
10. ธ.ทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  288,275   1.7  181,499   1.5   234,228  2.1  
11. ธ.เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)  245,088   1.5   133,278   1.1   184,342  1.7  
12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  230,396  1.4   143,742   1.2   150,618   1.4  
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 179,892 1.1  100,350  0.8  101,088  0.9 
13. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  155,373   0.9   56,259   0.5   45,504  0.4  
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 16,631,773 100.0 12,098,764 100.0 11,061,078 100.0 
ท่ีมา: รายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนีส้ิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สําหรับธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตวัของตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยในปี 2560 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 871,647 คัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกับปี 2559 จากผลิตภัณฑ์ใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ประกอบกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่เร่ิมฟืน้ตวั ทัง้นี ้สดัส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2560 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 39.7 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อยละ 60.3 
ทัง้นี ้ธนาคารมีอตัราปริมาณการให้สินเชื่อเชา่ซือ้รถยนต์ใหมต่อ่ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 7.2 

ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2556 - 2560  
    (หน่วย : คนั) 

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

 สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2560 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึน้ แตกํ่าไรสทุธิลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากการกันสํารองเพ่ือรองรับ
สินเชื่อด้อยคณุภาพเพิ่มขึน้ในปีที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ IFRS9 ที่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 
การเติบโตของสินเชื่ออยูใ่นระดบัปานกลางขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 โดยอตัราเร่งอยูใ่นชว่งปลายปีทัง้สินเช่ือรายย่อย และสินเช่ือขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ขณะที่คณุภาพสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลงอยู่ที่ร้อยละ 2.91 โดยมีอตัราการเติบโตในระดับที่ชะลอตัวลง โดยได้รับแรง
กดดนัจากความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค และหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ดี เงินสํารองและเงินกองทนุยงัอยู่ในที่แข็งแกร่ง ช่วยรองรับ
ความเสี่ยงจากการด้อยลงของคณุภาพสินทรัพย์ได้ ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1วัน) ที่ร้อยละ 1.50 เพื่อ
กระตุ้นการบริโภคและสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับการแข่งขันด้านเงินฝากเติบโตตามการเติบโตของสินเช่ือ โดยมีการออก
แคมเปญเงินฝากเพ่ือรักษาฐานลกูค้า และการออกเงินฝากประจําเพื่อรักษาต้นทนุเงินทนุ ธนาคารส่วนใหญ่ยงัคงดําเนินนโยบายลดจํานวนสาขา
บางสว่นเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลกูค้า พร้อมทัง้ได้พฒันาบริการ mobile banking เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม และรองรับนโยบายจากทางรัฐบาลในเร่ืองของการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่งเปิดตวัไปในช่วงต้นปี 2560 
นอกเหนือจากนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้มาตรการสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ โดยปรับลด
เพดานอตัราดอกเบีย้บตัรเครดิตลงเหลือร้อยละ 18 จากร้อยละ 20 และจํากัดวงเงินสินเช่ือทัง้สินเช่ือบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การ
กํากบัเพื่อควบคมุหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยูใ่นระดบัสงู ในสว่นของธนาคารทิสโก้ยงัคงมุง่เน้นการขยายฐานลกูค้าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเน่ือง โดย
การนําเสนอผลิตภณัฑ์ด้านสินเชื่อเงินฝากและผลิตภณัฑ์ด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ลกูค้ารวมถึงการพฒันาการให้บริการที่สร้างความสะดวกให้แก่
ลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง     

สําหรับการแข่งขนัในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม การแข่งขันยงัคงเข้มข้นเพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิม 
และขยายฐานลกูใหม่ โดยผู้ เล่นส่วนใหญ่ยงัคงเน้นการแข่งขันด้านราคา และให้บริการที่ครบวงจรสําหรับลกูค้า อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ไ ด้
ชะลอการปล่อยสินเช่ือสําหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เน่ืองจากคณุภาพสินเช่ือมีแนวโน้มด้อยลง ขณะที่ ลูกค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่
บางส่วนได้หันไประดมเงินทุนผ่านการออกตราสารทนุ และตราสารหนีม้ากขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายสินเช่ืออย่างรัดกุ ม และ
ควบคมุคณุภาพหนี ้โดยเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไมแ่น่นอน โดยเน้นการแข่งขันด้านคณุภาพมากกว่าด้าน
ปริมาณ และการขยายฐานลกูค้าอย่างมีคณุภาพโดยอาศยัประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนาน ควบคู่กับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และให้บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่หลากหลาย  

การแข่งขนัในธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริษัทลีสซิ่งในเครือธนาคาร
พาณิชย์ และ 2) บริษัทในเครือของผู้ ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ โดยภาวะการแข่งขันในธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2560 ยงัคงมีการแข่งขันที่
รุนแรง โดยยอดขายในตลาดรถยนต์ใหมภ่ายในประเทศเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบภายหลงัการสิน้สดุนโยบายคืน
ภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ซือ้รถยนต์คนัแรก ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่เร่ิมฟืน้ตวั ขณะที่สินเช่ือเช่าซือ้สําหรับรถยนต์มือสองเติบโตขึน้
จากปีก่อนหน้า สว่นหนึ่งเป็นผลจากราคารถยนต์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสงู และส่วนต่างของราคารถใหม่และรถยนต์มือสองที่สมเหตสุมผลมากขึน้ 
อยา่งไรก็ดี การเป็นพนัธมิตรหลกักบัผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า ทําให้กลุม่ทิสโก้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์
ใหมเ่พิ่มขึน้ ทา่มกลางความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มทิสโก้ยงัคงมุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้าด้วยการเสนอบริการที่มีคณุภาพและการรักษา
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้จําหน่ายรถยนต์ (Dealer) อยา่งตอ่เน่ือง กอปรกบัประสบการณ์อนัยาวนานของกลุ่มทิสโก้ ความสามารถในการบริหารต้นทนุ
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ที่มีประสิทธิผล  ความชํานาญในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารและติดตามหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีฐานข้อมูลของลูกค้าที่
กว้างขวาง ทําให้กลุม่ทิสโก้สามารถรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว  

ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 10 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.7 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้อยละ 1.5 ของยอดเงินฝากรวมทกุธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้สินเช่ือคิด
เป็นร้อยละ 2.1 ของยอดเงินให้สินเชื่อรวมทกุธนาคาร 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

 (1) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

นอกจากเงินกองทนุของธนาคารแล้ว แหลง่ที่มาของเงินทนุสว่นใหญ่ได้จากการระดมทนุจากเงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกู้ยืมทัง้ที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหลง่ที่มาของเงินทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

แหล่งเงนิทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เงินฝาก 159,083.35 155,987.74 181,536.19 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,963.50 4,970.87 3,852.91 
หุ้นกู้  67,582.00 64,362.00 63,601.70 
หนีส้นิอ่ืน 7,356.56 7,977.25 10,359.62 
   รวมแหลง่เงินทนุจากหนีส้นิ 243,985.41 233,297.86 259,350.42 
เงินกองทนุ 25,814.75 27,443.97 28,924.87 
   รวมแหลง่เงินทนุ 269,800.16 260,741.83 288,275.29 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารแบง่ตามอายขุองสญัญา มีรายละเอียด ดงันี ้ 

             (หน่วย: ล้านบาท) 

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

ไมม่ี 
กําหนด 

หนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิด
รายได้ * รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,323 - - - - - - 1,323 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,369 41,510 - 297 - - - 43,176 
เงินลงทนุ - สทุธิ - 3,162 2,059 289 2 420 - 5,932 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,375 18,127 47,971 127,693 44,140 - 5,301 245,607 

 5,067 62,799 50,030 128,279 44,142 420 5,301 296,038 

หนีสิ้นทางการเงิน         
เงินรับฝาก 71,160 64,562 45,372 405 - - - 181,499 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 853 516 215 2,269 - - - 3,853 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 431 - - - - - - 431 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ - - - 30 - - - 30 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 37 22,574 11,348 23,000 6,680 - - 63,639 

 72,481 87,652 56,935 25,704 6,680 - - 249,452 

ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้         
การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํา้ประกนั การกู้ยืม 2 10 31 14 - 571 - 628 
ภาระผกูพนัอ่ืน - - 13 2,222 - 575 - 2,810 

* หนีที้่ระงบัการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        

  โปรดอา่นรายละเอียดเก่ียวกบัความเสี่ยงจากการไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาในสว่นที่ 1 หวัข้อที่ 3 
ปัจจยัความเสี่ยง  
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 (2) การให้สินเช่ือ 

 นโยบายการให้สินเช่ือ 

สินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้นการขยายตวัของสินเช่ือธุรกิจอย่างระมดัระวงั โดยในการอนมุตัิสินเช่ือใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศกัยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี ้และหลกัประกัน ตลอดจนอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
สินเชื่อแตล่ะราย ธนาคารจะเน้นการขยายตวัของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม ในกรณีที่ธนาคารต้องการเข้าสูต่ลาดสินเชื่อใหม ่ธนาคารจะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง  

นโยบายหลกัประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเช่ือ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลกัประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ใน
การรักษาระดบัมลูคา่ของหลกัประกนัให้อยูต่ามเงื่อนไข เพื่อควบคมุความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจ
พิจารณาให้สินเชื่อแบบไมมี่หลกัประกนักบัผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือสงูเป็นรายๆ ไป ในการประเมินมลูคา่หลกัประกัน ธนาคารได้กําหนดให้มี
การประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการเบิกใช้
วงเงินกู้  รวมทัง้มีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่ําเสมอ  โดยกลุ่มมีคณะอนกุรรมการประเมินราคาหลกัประกัน ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการอนมุตัิการประเมินราคาหลกัประกันโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้วางไว้ภายใต้
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ในการให้สินเชื่อลกูค้าแตล่ะราย ธนาคารมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบตัิของลกูค้าที่ชดัเจนรัดกุมเพ่ือให้ได้
ลกูค้าที่มีคณุภาพ ในขณะเดียวกนัสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทําหน้าที่สอบทาน
และดแูลกระบวนการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุของลกูหนีเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา ธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบีย้ที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดบัความเสี่ยงของผู้ กู้  
ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทนุเงินทนุของธนาคาร  

สินเช่ือรายย่อย 

สําหรับสินเชื่อเชา่ซือ้ซึง่เป็นธุรกิจสว่นใหญ่ในกลุม่สินเชื่อรายยอ่ย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเช่ือในเชิงรุก โดยเฉพาะใน
ตลาดที่มีการเติบโตและมีอตัราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง  ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้สินเช่ือเช่าซือ้และ
สินเชื่อรายย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึน้จากฐานข้อมลูภายในของธนาคาร ระบบ
ดงักลา่วชว่ยควบคมุมาตรฐานการอนมุตัิสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนมุตัิสินเช่ือให้เร็วขึน้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้า  

ธนาคารมีการพิจารณาการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถขยายสินเชื่อได้มากตาม 
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอยา่งมีคณุภาพ อยา่งไรก็ตาม กลุม่ลกูค้าหลกัของธนาคารยงัคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ธนาคารไมมี่นโยบายการแข่งขนัด้านราคา แตใ่ช้การเพิ่มคณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการ
แข่งขนั สําหรับนโยบายด้านหลกัประกนั ทรัพย์สินที่ให้เชา่ซือ้ต้องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกนัภยัอยา่งเหมาะสม  

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารมีนโยบายการปลอ่ยสินเชื่อไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูค่าหลกัประกัน ทัง้นีใ้นรายละเอียด
จะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับลกัษณะของหลกัประกัน ในส่วนของสินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคอ่ืน และสินเช่ือที่ไม่มีหลกัประกันจะมีอตัรา
ดอกเบีย้ที่สงูเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงของการผิดนดัชําระหนีท้ี่สงูขึน้  

 การอนุมัติวงเงนิและอ านาจการอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนมุัติสินเช่ือให้แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็น
ผู้ดแูล ภายใต้นโยบายการอนมุตัิสินเชื่อที่ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนมุตัิสินเช่ือ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนมุัติวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยสินเช่ือธุรกิจทุกรายการ
จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เน่ืองจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้ มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก
จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 
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สําหรับสินเช่ือรายย่อย เน่ืองจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิและมอบอํานาจการ
อนมุตัิวงเงินแตล่ะระดบัให้แก่ผู้บริหารและหวัหน้างานในแต่ละระดบั นําไปปฏิบตัิภายใต้นโยบายอนมุตัิสินเช่ือโดยรวมที่กําหนด สินเช่ือ
รายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเม่ือพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถปุระสงค์ของการกู้ เงิน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป   

สําหรับสินเช่ือเช่าซือ้ ธนาคารได้นําระบบการให้คะแนนสินเช่ือ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเง่ือนไขในการพิจารณา
อนมุตัิสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลกูค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิของลกูค้า ลกัษณะของสินเช่ือ และเง่ือนไขของสินเช่ือที่
ต้องการ 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากสาย
งานตา่งๆ เป็นผู้พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขัน้ตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือ (Credit Committee) และหวัหน้าสายควบคมุสินเช่ือ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ดแูลการบริหารความเสี่ยงของสินเช่ือ
แตล่ะรายการ นอกจากนีค้ณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้าที่ดแูลติดตามการจดัการลกูหนีท้ี่
มีปัญหา และพิจารณาตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะ
รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ
กลุม่อยา่งสม่ําเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคณุภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระในการอนมุตัิสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึง่ขึน้ตรงกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที่สอบทานความถกูต้องและโปร่งใสของการให้สินเชื่อ 

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

สําหรับการควบคมุความเสี่ยงด้านการกระจกุตวัของสินเช่ือ ธนาคารกําหนดให้มีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแต่ละกลุ่มสินเช่ือ 
(Concentration Limits) ที่กําหนดให้สามารถให้สินเชื่อตอ่ผู้กู้หรือกลุม่ผู้กู้  1 รายได้ไม่เกินระดบัที่กําหนดสําหรับสินเช่ือแต่ละประเภท และ
ติดตามควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือธุรกิจในแต่ละภาคอตุสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับ
การกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนีธ้นาคารยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตามข้อกําหนดในการให้สินเช่ือหรือลงทนุในกิจการของผู้ อ่ืนหรือก่อภาระผูกพนัหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
เพื่อบคุคลหนึ่งบคุคลใด (Single Lending Limit) 

 การติดตามหนี ้

ธนาคารกําหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อคงค้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีการทบทวนการให้สินเชื่ออย่าง
สม่ําเสมอ และติดตามหนีท้ี่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan 
Committee) จะได้รับรายงานการผิดนดัชําระหนีข้องลกูหนีท้ี่มีปัญหาทกุรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลกูหนีแ้ละกําหนดวิธีการติดตาม
เร่งรัดหนี ้การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้สํารองหนีสู้ญ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
สําหรับลกูหนีร้ายที่สามารถดําเนินการต่อไปได้  โดยธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเก่ียวกบัการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

สําหรับการติดตามสินเชื่อรายยอ่ยนัน้ ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารและติดตามหนีใ้ห้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของ
สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจดัแบ่งกระบวนการติดตามหนีอ้อกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตาม
หนีค้้างชําระ   2) งานเร่งรัดหนีส้ินและการติดตามยดึทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบงัคบัคดี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ได้สงูสดุ 
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 การปรับโครงสร้างหนี ้

สําหรับลูกหนีท้ี่มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลูกหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหนีเ้พื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนีใ้ห้ได้สงูสดุ โดยหลกัเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนีข้องกลุ่มสามารถ
ทําได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผนัเงื่อนไขการชําระหนีใ้นลกัษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลกูหนีเ้พ่ือเป็นการชําระหนี ้การแปลง
หนีเ้ป็นตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนีเ้ป็นทนุของลกูหนี ้เป็นต้น 

การปรับโครงสร้างหนีส้ามารถทําได้กบัลกูหนีท้กุประเภท ทัง้ที่ผิดนดัชําระแล้วหรือยงัไมผิ่ดนดัชําระก็ตาม โดยหน่วยงานที่ให้
สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี ้รวมถึงการคัดเลือกลูกหนีท้ี่จะมีการปรับโครงสร้างหนี ้เจ้าหน้าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลกูหนีแ้ละสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี ้เพื่อคาดการณ์
เก่ียวกบัโอกาสที่จะได้รับชําระหนีค้ืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี ้

ในกรณีการปรับโครงสร้างหนีส้ําหรับลกูหนีท้ี่ธนาคาร กรรมการ บคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม เข้าข่าย
มีผลประโยชน์เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบนัการเงินอ่ืนหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคารและ
ลกูหนี ้เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ตลอดจนกระแสเงินสดของลกูหนี ้ทัง้นีธ้นาคารปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับหนีท้ี่ได้รับการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วทุกราย ทัง้ในเร่ืองการเปลี่ยนสถานะการจัดชัน้ การคํานวณส่วน
สญูเสีย และการกนัสํารอง 

(3) ความสามารถในการด ารงเงินกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายดํารงเงินกองทนุที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของธนาคารในระยะ
ยาวแม้จะมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงในอตัราที่ไมต่ํ่ากวา่ที่กฎหมายกําหนด ซึง่ปัจจบุนัธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยกําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทนุเม่ือสิน้วนัหนึ่งๆ เป็นอตัราสว่นกบัสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพนัไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 9.75 โดยเงินกองทนุชัน้ที่ 
1 ต้องเป็นอตัราสว่นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 7.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผกูพนั อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงัตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงอัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
  

 31 ธันวาคม 2558 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2559 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2560 

 (ร้อยละ) 
ข้อก าหนดตามกฎหมาย 

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

ทัง้นี ้ธนาคารมีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพียง
พอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจดัชัน้หนีแ้ละกฎเกณฑ์การตัง้สํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคล่อง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ควบคมุดแูลและกําหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ิน และโครงสร้างการระดมทนุ
โดยละเอียด รวมทัง้ยงักําหนดวงเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพ่ือเตือนถึงระดบัความเสี่ยงจากตวับ่งชีท้ี่สําคัญ เช่น ระดบัของสินทรัพย์
สภาพคลอ่ง ระดบัความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ครบกําหนด ระดบัการกระจกุตวัของเงินฝาก และระดบัการถอนเงินในแต่ละวนั 
นอกจากนีย้งัได้กําหนดแผนฉกุเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึง่ระบรุะเบียบขัน้ตอนปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน  

การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารเงิน ซึ่งดแูลการจดัหาแหล่งเงินทนุและการลงทุน ตามประมาณการ
กระแสเงินสดในแตล่ะวนัของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดแูลให้สภาพคล่องของธนาคารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยงของกลุม่ และให้สอดคล้องกบัประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(5) การจัดชัน้สินทรัพย์ การตัง้ส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ  

ธนาคารให้นิยามความหมายของสินทรัพย์จดัชัน้แต่ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียก
คืนไมไ่ด้ และสินทรัพย์ที่สงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ โดยสรุปได้ดงันี ้
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(1) สินทรัพย์จดัชัน้สญู หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากลกูหนีซ้ึ่งไม่มีทางที่จะได้รับชําระหนีแ้ล้ว เช่น ลกูหนีถ้ึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสญู 
ลกูหนีเ้ลิกกิจการ สว่นสญูเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

(2) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ทัง้จํานวน เช่น สิทธิเรียกร้องจากลกูหนีท้ี่
ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 12 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(3) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดวา่จะเรียกให้ชําระคืนไมไ่ด้ครบถ้วน เชน่ ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 6 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพย์จัดชัน้ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีปัญหาในการเรียกให้ชําระคืน หรือไม่ก่อให้เ กิดรายได้
ตามปกติ เชน่ ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(5) สินทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลกูหนีท้ี่ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้
เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 1 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ หมายถึง ลกูหนีอ่ื้นที่ไมเ่ข้าข่ายเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้สญู สงสยัจะสญู สงสยั ตํ่ากวา่มาตรฐาน หรือกลา่วถึงเป็นพิเศษ 

ธนาคารมีนโยบายการตัง้สํารองอยา่งระมดัระวงั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และค่าเผ่ือการ
ปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีเ้ท่ากับ 10,709.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 234.8 ของสํารองที่ต้องตัง้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  
โดยธนาคารมีสินทรัพย์ที่จดัชัน้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตาม
ตารางแสดงสินทรัพย์จดัชัน้ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยในข้อ 4.2 ของสว่นที่ 1 หวัข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมของการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์อยู่ท่ีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริหารจดัการความเสี่ยงในภาพรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การ
กํากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยบริษัทใหญ่ ซึ่ง
ธนาคารได้รับและยดึถือปฏิบตัิตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุของการบริหารจดัการความเสี่ยง 

ทัง้นี ้ตามแนวนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ธนาคารได้กําหนดวัตถปุระสงค์ โครงสร้าง  และนโยบายหลกัในการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชดัเจน  โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ความรับผิดชอบตอ่ความเสี่ยง  และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทัว่ทัง้องค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลกับรรษัทภิบาลที่ดี  
นอกจากนีก้ารจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สดุของธนาคารได้ส่งผล
ตอ่ความสําเร็จและความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร ในขณะเดียวกันบริษัทยงัมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสงูสดุโดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงตอ่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคญัที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบตัิเป็นการทัว่ไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของธนาคารตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ทิสโก้มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารความเสี่ยงอยา่งรวมศนูย์ 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลกัการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศนูย์ โครงสร้างพืน้ฐานความเสี่ยงจะถกูรวม
ศนูย์อยูท่ี่บริษัท โดยทําการรวบรวมข้อมลูฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้เพ่ือทําการประเมิน และกําหนดกลยทุธ์การบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการกําหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดแูลที่เป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กรและเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกบักรอบนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที่ในการ
กํากบัดแูลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคมุความเสี่ยงอยา่งเพียงพอ 

(3) การประเมินความเสี่ยงอยา่งครบถ้วน 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทกุบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเร่ิมจาก
การใช้ดุลยพินิจของผู้ ชํานาญการซึ่งเป็นวิธีการขัน้พืน้ฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทัง้นีจ้ะพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขัน้ตอนที่สําคญั คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที่ไมป่กติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสี่ยงในปริมาณมากอนัมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ 

(4) การบริหารและจดัสรรเงินกองทนุด้วยหน่วยวดัความเสี่ยงมาตรฐาน 

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

 ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทนุความเสี่ยงโดยรวมจะถกูควบคมุให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยู่ของธนาคาร  
ในขณะเดียวกนัการประเมินความเสี่ยงในเชิงคณุภาพซึ่งไม่ได้วดัเป็นเงินกองทนุโดยตรงจะถกูกําหนดโดยระดบัความเสี่ยงเชิงคณุภาพที่ยอมรับได้  
เงินกองทนุความเสี่ยงจะเป็นการควบคมุและประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเม่ือเทียบกับระดบัเงินกองทนุที่ถกูจดัสรรให้กับทัง้ระดบับริษัท
และระดบัหน่วยงาน อยา่งเหมาะสม 

(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกบัความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง 

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

(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกนัความเสี่ยง 

การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทําอย่างต่อเน่ืองโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักการสําคัญในทุกธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ เน่ืองจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทน ผู้บริหารระดบัสงูและผู้จดัการของหน่วยธุรกิจทกุระดบัจะนํา
หลกัการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิและเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ ในระดบัภาพรวม
และระดบัรายการ 

(8) วฒันธรรมที่ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หวัหน้าของแต่ละสายธุรกิจจะต้องมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงท่ีมีอยู่หรือท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ในสายธุรกิจท่ีรับผิดชอบ โดยต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ท่ีจะมีต่อ
กลุม่ทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพฒันาแบบจําลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แบบจําลองความเสี่ยงนัน้จะมีลกัษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ หนีส้ิน และผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  ทัง้นีก้ารวดัมลูคา่ยตุิธรรม (Mark-to-Market) จะถกูนําไปใช้กับทกุฐานะของสินทรัพย์และหนีส้ินที่
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซบัซ้อนสงู การประเมินมลูค่าตลาดจะถกูประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ใน
แบบจําลองที่สําคญัสําหรับการประเมินระดบัความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่น ๆ อยา่งเหมาะสม  

(10) การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที่จะพฒันาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิที่ดีและกฎระเบียบ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(11) แนวนโยบายตอ่ธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ใหม ่

การทําธุรกิจหรือการออกผลิตภณัฑ์ใหมท่กุประเภทของกลุม่ทิสโก้จะต้องถกูพิจารณาและอนมุตัิโดยสายงานที่เก่ียวข้องตามแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของทางกลุม่ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวจะถกูวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุม่ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

(12) การปฏิบตัิตอ่รายการระหวา่งกนั 

การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทํากบัลกูค้าทัว่ไป โดยกลุม่ทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ทิสโก้จะถกูควบคมุอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องของทางการ 
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(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ 

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

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแตง่ตัง้ของคณะกรรมการธนาคาร จะทําหน้าที่ดแูลทัง้ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยง
โดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดบัรายการของแตล่ะประเภทความเสี่ยง ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจต่าง ๆ 
จะทําหน้าที่ดแูลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ของทัง้องค์กรและของแตล่ะสายงาน ซึง่จะได้รับการสนบัสนนุโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที่
บริษัทใหญ่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนนุ สําหรับการดแูล
ความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนัน้จะมีคณะกรรมการและผู้ รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ ดูแล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะกรรมการกํากับกฏเกณฑ์และการปฏิบัติงาน  เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
สํานักคณะกรรมการสินเช่ือ ฝ่ายกํากับและควบคมุภายใน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท  ทัง้นี ้สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจ้าของความเสี่ยงและ
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ ซึ่งการดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงสงูสุดที่ถกูกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์การทําธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้การอนมุัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคัญในแต่ละ
เดือนจะถกูรายงานตรงไปยงัคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทัง้นีร้ะบบบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจะถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดงันี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีได้รับมาจากนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้  คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตัง้คณะ
กรรมการบริหารเพ่ือดแูลและติดตามความเสีย่งและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคญัในการดแูลและติดตามการ
บริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม รวมทัง้การกําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงูนําไปยึดปฏิบตัิตามหลกัการ พืน้ฐาน
ในการประเมิน ติดตาม และควบคมุความเสี่ยง โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิและเพดานความเสี่ยงภายใต้การดแูลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดบัสงูของ
ธนาคาร โดยมีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดขององค์กร เพ่ือให้การดแูล
ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดกลยทุธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของบริษัท ซึ่ง
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทําหน้าที่สนบัสนนุในการศึกษาวิจยัเพ่ือเสนอแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา พร้อมทัง้จดัทํา
ระบบประเมินความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ  เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี่ยงเฉพาะด้าน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตัง้ให้ทําหน้าที่ดูแลการบริหารและควบคุมความ
เสี่ยงในระดบัรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา ทําหน้าที่ในการ
บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็นต้น ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นประจําทกุเดือน โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัท อยา่งสม่ําเสมอ 

ปัจจัยเส่ียงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร  

ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ระบุปัจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องที่สําคญัออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) ความเสี่ยงจากการให้
สินเช่ือ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิงาน และ 5) ความเสี่ยงด้าน 
กลยทุธ์ (ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ 2.1 – 2.5) 

โดยรวมความเสี่ยงทกุด้านของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจดัการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสําหรับการขยายธุร กิจ
ต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถกูประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นีธ้นาคารมีแนวทางการบริหารและจดัการ
ความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกตา่งกนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้จากส่วนที ่3 หวัข้อที ่14 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

3.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ  คือ  ความเสี่ยงที่คูส่ญัญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงในสญัญา ทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนีท้ี่มีตอ่ธนาคารเม่ือครบกําหนดได้  หรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที่จะชําระหนีใ้ห้กับธนาคาร ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือหากเกิดขึน้โดย
ไมมี่หลกัประกนัคุ้มครองจะมีผลทําให้ธนาคารต้องกนัสํารองหนีส้ญูมากขึน้  อนัจะสง่ผลตอ่กําไรสทุธิและเงินกองทนุของธนาคาร 

3.1.1 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อลดลง ซึ่งเกิดจากปริมาณเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สินเช่ือรวมของธนาคารลดลงจากร้อยละ 2.31 ณ สิน้ปี 2559 เป็นร้อยละ 2.16 ณ สิน้ปี 2560 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากคณุภาพสินเช่ือที่ปรับตวัดีขึน้
โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้และสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี ้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมขึน้ ประมาณการ
ความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพ่ิมขึน้นัน้ ถกูรองรับด้วยค่าใช้จ่ายสํารองหนีส้งสยัจะสญูที่เกิดขึน้ระหว่างปีอีกด้วย ด้วยการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจดัการสินเช่ือด้อยคณุภาพผ่านเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงอนัทนัสมยั และมีการติดตาม
ชําระหนี ้ปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ละตดัจําหน่ายหนีส้ญูที่รัดกุม ทัง้นีอ้ตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อยคงที่ที่ร้อยละ 2.60 และ
อตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจคงอยู่ที่ร้อยละ 0.94 ณ สิน้ปี 2560 ทัง้นี ้หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดมีจํานวน 5,300.68 
ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 179.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2559 

ธนาคารใช้วิธีการตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับพอร์ตสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ตามหลกัเกณฑ์ Collective Approach ซึ่ง
จะตัง้สํารองตามค่าประมาณการความสญูเสียที่น่าจะเกิดขึน้ในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสินเช่ือดงักล่าว โดยใช้
ข้อมลูสถิติหนีเ้สียของพอร์ตสินเชื่อในอดีตประกอบกบัการปรับปรุงข้อมลูให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสดุในปัจจบุนั และคํานึงถึงวฏัจกัรทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ธนาคารมียอดสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้สิน้จํานวน 10,709.29 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 202.0 ของยอดหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ธนาคารมีสํารองขัน้ตํ่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 4,560.68 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราสว่นของเงินสํารองของธนาคารตอ่สํารองตามเกณฑ์ขัน้ตํ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ร้อยละ 234.8 

3.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของสินเช่ืออาจเกิดจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้โดย  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินเช่ือ
รวมทัง้หมด 244,937.04 ล้านบาท โดยมีสินเช่ือเช่าซือ้และสินเช่ือธุรกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 51.6 และ 20.7 ของสินเช่ือรวม ตามลําดบั โดยในส่วน
ของสินเชื่อเช่าซือ้จํานวน 126,285.81 ล้านบาท มีการกระจกุตวัของสินเช่ืออยู่ในระดบัตํ่ามาก และกลุ่มลกูหนีเ้ช่าซือ้รายใหญ่ 10 รายแรกมีมลูค่า
รวมกนัเพียงจํานวน 979.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของเงินให้สินเชื่อเชา่ซือ้ หรือร้อยละ 0.4 ของเงินให้สินเชื่อรวม 
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สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 11,019.73 ล้านบาท 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จํานวน 14,972.95 ล้านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํานวน 22,696.33 ล้านบาท ธุรกิจการเกษตร
และเหมืองแร่ 1,918.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 ร้อยละ 29.6 ร้อยละ 44.8 และร้อยละ 3.8 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้อยละ 4.5 ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 
9.3 และร้อยละ 0.8 ของสินเชื่อรวมตามลําดบั ทัง้นี ้ถ้าวดัจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลกูหนีร้ายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมลูค่ารวม 33,053.89 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.6 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจกุตวัของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ อย่างไรก็
ตาม เงินให้สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลกัประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการ
กระจกุตวัของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึง่จะพิจารณาโครงการที่มีสดัสว่นเงินกู้ เทียบกับมลูค่าของหลกัประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคมุ
ความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัที่สามารถยอมรับได้ และธนาคารยงัจดัให้มีการประเมินและติดตามมลูค่าหลกัประกันอย่างสม่ําเสมอ  นอกจากนีธ้นาคารยงั
มีขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการควบคมุการเบิกจา่ยเงินกู้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคณุภาพของสินทรัพย์อยา่งต่อเน่ือง 

3.1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 

ความเสี่ยงจากหลกัประกนัอาจเกิดจากการที่ลกูหนีผิ้ดนัดชําระและกระบวนการติดตามหนีน้ัน้มีการบงัคบัหลกัประกันซึ่งอาจได้
เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมลูหนี ้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้สินเชื่อร้อยละ 75.2 ของเงินให้สินเชื่อของธนาคารเป็นสินเชื่อมี
หลกัประกนั สําหรับสินเชื่อเชา่ซือ้ ทรัพย์สินที่ให้เชา่ซือ้ยงัถือเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ดงันัน้หากผู้ เชา่ซือ้ไมช่ําระเงินตามกําหนดภายใต้หลกัเกณฑ์
และกฎหมายที่กําหนด ธนาคารสามารถดําเนินการเข้ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ในทนัที ภายหลงัจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซือ้ 
การจําหน่ายตอ่ในตลาดรองมีระยะเวลาคอ่นข้างสัน้ ซึง่สามารถกระทําให้เสร็จสิน้ได้ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน 

ปัจจยัความเสี่ยงตอ่หลกัประกันของสินเช่ือเช่าซือ้ คือ มลูค่าของรถยนต์เก่า เน่ืองจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซือ้หลกัที่ธนาคาร
จะเข้ายดึและจําหน่ายตอ่ในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ หากมลูคา่ของรถยนต์เก่าลดลงมาก
เกินไป อาจทําให้ได้เงินจากการขายหลกัประกนัไมคุ่้มมลูหนี ้และสง่ผลเสียหายตอ่กําไรและเงินกองทนุของธนาคาร มลูค่าของรถยนต์เก่าขึน้อยู่กับ
หลายปัจจยั ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจยัด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
ขายรถใหม ่

อยา่งไรก็ตาม  จากประวตัิการยดึและจําหน่ายหลกัประกันของการเช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ในอตัราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมลูหนีค้งค้าง ซึ่งจดัเป็นอตัราที่สงู ทําให้ผลกระทบต่อกําไรของหนีเ้สียลด
น้อยลงมาก นอกจากนี ้ธนาคารได้ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเน่ือง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมลูค่า
หลกัประกนัสงูกวา่มลูหนีอ้ยูต่ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดบัที่เหมาะสม และการเน้นปลอ่ยสินเชื่อสําหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี 

สําหรับสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการเคหะ หลกัประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนํามาใช้หกัการ
ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ดําเนินการประเมินราคาหลักประกัน ตามแนวทางของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยธนาคารมีสดัส่วนมลูค่าหลกัประกันที่ใช้หักมลูหนีข้องสินเช่ือด้อยคณุภาพในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็นร้อยละ 72.8 
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคณุภาพสําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะทัง้หมด 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากมลูคา่ของหลกัประกนัที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์เหลา่นี ้โดยมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์จะขึน้อยู่กับสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้มลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารต้องเพิ่มการกันเงินสํารองค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู อนัจะสง่ผลตอ่กําไรสทุธิและเงินกองทนุของธนาคาร นอกจากนี ้การเข้าครอบครองหลกัประกัน ยงัต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
และการบงัคบัคดีที่ยุง่ยากและใช้เวลานาน อยา่งไรก็ตามธนาคารได้ติดตามขัน้ตอนการทํางานด้านการบงัคบัคดีอยา่งใกล้ชิด 

3.1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมลูค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนีค้้ างชําระเป็น
เวลานาน หรือลกูหนีท้ี่มีการปรับโครงสร้างหนี ้จากราคาทุนหรือมลูค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่มีมลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า 0.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของสินทรัพย์
รวม และคา่เผ่ือการด้อยคา่คิดเป็นร้อยละ 94.0 ของมลูคา่สินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทนุทางบญัชี เพิ่มขึน้จากร้อยละ 63.5 ณ สิน้ปี 2559 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแตง่ตัง้ให้ดแูลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือในภาพรวมของพอร์ตสินเช่ือ 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ และข้อจํากัดต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือในระดบัภาพรวม รวมถึงรายงาน
ข้อมลูความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่มีความสําคญัให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ 

ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือเฉพาะด้านในระดบัรายการ อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือจะทําหน้าที่ดูแลการพิจารณาและอนุมตัิสินเช่ือ สําหรับ
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยูใ่นระดบัตํ่าสามารถได้รับการพิจารณาจากบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือเพ่ือดแูลความเสี่ยง
จากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหาจะทําหน้าที่ติดตามและจดัการกับการค้างชําระของสินเช่ือที่มีปัญหาและ
สินทรัพย์รอการขายอยา่งใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจดัอนัดบัเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์การกระจกุตวั
ของสินเช่ือ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร โดยธนาคารได้ตระหนักถึ ง
ความสําคญัของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดงันัน้ การดําเนินงานด้านเครดิตทัง้หมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการอนมุตัิสินเช่ือที่เป็นมาตรฐาน
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการจดัอนัดบัเครดิตของสินเช่ือต่าง ๆ  ในส่วนของสินเช่ือรายย่อยได้ใช้การจดัอนัดบัเครดิตโดยการพิจารณาถึงลกัษณะที่
คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้อมลูในภาพรวม สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึง
ลกัษณะความเสี่ยงที่แตกตา่งกนัของแตล่ะรายธุรกรรม 

 การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจและ
เงินกองทนุของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารมีมาตรการและข้อจํากดัของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ทัว่ถึงและรัดกุม ซึ่งดแูลความเสี่ยงทัง้ใน
ระดบัภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดบัรายการ รวมถึงการติดตามและจดัการกบัสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

3.2 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 50,020.37 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจํานวน 1,323.40 ล้านบาท 
เทียบกับ 1,147.87 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิจํานวน 43,176.52 ล้านบาท เทียบกับ 37,061.87 
ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และเงินลงทนุชัว่คราว 5,520.45 ล้านบาท เทียบกบั 5,127.09 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยหลงัจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในอดีตของเจ้าหนีแ้ละลกูหนีเ้ม่ือครบกําหนดสญัญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับเงินตามสญัญา หรือการฝาก
ต่อเม่ือครบกําหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุ
สญัญามากกวา่หนีส้ินตามอายสุญัญาเป็น 60,470.70 ล้านบาท นอกจากนีธ้นาคารยงัมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุเฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงเงินกู้ยืมระหวา่งธนาคาร ซึง่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้ 

เพื่อเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายสําหรับลกูค้าของธนาคาร รวมทัง้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการ
บริหารจดัการ โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินรับฝาก 181,499.27 ล้านบาท หุ้นกู้ ระยะยาว (ทัง้ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) 
รวมมลูคา่คงเหลือทัง้สิน้ 40,180 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะสัน้ รวมมลูคา่ 23,422 ล้านบาท และมีตัว๋แลกเงินรวมมลูคา่ 36.12 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องจะมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจดัการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ 
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นโยบายหลกัในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งประกอบด้วย  การบริหารจดัการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจกุตวัของเงิน
ฝาก  สินทรัพย์สภาพคลอ่ง รวมถึงแผนฉกุเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan)  กลยทุธ์การบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคลอ่งได้พิจารณาถึงสภาพคลอ่งในตลาด รวมทัง้ผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้
คาดการณ์ขึน้  ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส้ินตามอายสุญัญา  (Maturity Mismatch)  
และระดบัของสินทรัพย์สภาพคลอ่งจะต้องถกูติดตามอยา่งสม่ําเสมอ  การจดัหาแหล่งเงินทนุและการกระจกุตวัของแหล่งเงินทนุจะต้องถกูวางแผน
เพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม  นอกจากนีแ้ผนฉกุเฉินสําหรับการบริหารจดัการสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูก
จดัทําขึน้เพื่อให้สามารถนํามาใช้ได้ทนัเวลา 

3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร และอตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะมีผล
ทําให้เกิดความผนัผวนตอ่รายได้หรือเงินกองทนุของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของธนาคาร 

3.3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตราสารทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนสทุธิในตราสารทุนเป็นจํานวน 420.02 ล้านบาท โดยเป็นตราสารทุนที่ไม่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 411.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นมลูค่าตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า และตราสารทนุที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 8.44 ล้านบาท 

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทนุที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลกัทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทนุเผ่ือขาย (Available for Sale) จํานวน 8.44 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อกําไรขาดทนุของธนาคารก็ต่อเม่ือมีการขาย
หลกัทรัพย์ออกไป อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเสี่ยงตอ่การเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทนุในส่วนของผู้ ถือหุ้นทนัที ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีผลขาดทนุที่ยงัไมรั่บรู้จากการตีมลูคา่ตามราคาตลาดเป็นจํานวน 0.88 ล้านบาท 

ธนาคารได้นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้วดัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์
จดทะเบียน และรายงานให้กับผู้บริหารระดบัสงูในสายงานที่เก่ียวข้องและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายวนั Value at Risk บอกถึงผล
ขาดทนุสงูสดุของพอร์ตเงินลงทนุที่สามารถเกิดขึน้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่และช่วงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk สําหรับระยะเวลา 90 วนัตามกรอบระยะการลงทนุ และ ณ ความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99.0 เทา่กบั 0.71 ล้านบาท นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้กําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคมุและ
ติดตามความเสี่ยง เชน่ วงเงินการกระจกุตวั วงเงินจํากดั  ขาดทนุ เป็นต้น 

(2) ความเสี่ยงจากตราสารทนุที่ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ธนาคารมีเงินลงทนุทัว่ไปในหลกัทรัพย์ประเภททนุที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นจํานวน 411.58 ล้านบาท โดยใช้
มลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีหลงัหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่แล้ว ทัง้นี ้เงินลงทนุดงักลา่วลดลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจํานวน 425.89 ล้านบาท 

ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของ
หลกัทรัพย์อยา่งตอ่เน่ือง และขายหลกัทรัพย์ออกเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม 

3.3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มี
ดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดตราสารหนี ้

(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์
และหนีส้ินของธนาคารที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําให้ต้องรับภาระต้นทุน
ดอกเบีย้จา่ยที่สงูขึน้เม่ือเทียบกบัดอกเบีย้รับ สง่ผลทําให้สว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ที่ได้รับลดลง และกระทบตอ่กําไรและเงินกองทนุของธนาคารได้ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินในการควบคุมดแูลการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ดงักล่าว โดยควบคุมดูแลโครงสร้างกําหนดเวลาของ
สินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ แบ่งตาม
ระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบีย้ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรัพย์ 
และหนีสิ้น 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน 

เปล่ียนดอกเบีย้ภายใน 
2-12 เดือน 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายใน 1-2 ปี 

เปล่ียนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ปี 

รวม 

สินทรัพย์ 114,293.57 59,036.67 43,055.52 66,764.01 283,149.77 
หนีส้ิน (99,458.47) (116,679.73) (23,385.62) (8,968.25) (248,492.07) 

สว่นตา่ง 14,835.10 (57,643.06) 19,669.91 57,795.75 34,657.70 

ทัง้นีธ้นาคารมีสว่นตา่งของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 1 ปี โดยมีหนีส้ินมากกวา่สินทรัพย์ในชว่งระยะเปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 2-12 เดือนเป็นจํานวน 57,643.06 ล้านบาท โดยหนีส้ินที่มีระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ภายใน 1 เดือนนัน้ประกอบด้วยบญัชีออมทรัพย์และกระแส
รายวนั ซึง่จะมีความออ่นไหวตอ่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ไมม่ากนกั สว่นในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้วยบญัชีเงินฝากประจําและหุ้น
กู้  โดยมีสินทรัพย์สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งมากกวา่ 1 ปี โดยหากนําความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบีย้มาคํานวณ จะพบว่าธนาคารมีความเสี่ยง
ตอ่การขึน้ของอตัราดอกเบีย้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

(2) ความเสี่ยงจากมลูคา่ตลาดของตราสารหนี ้

ความเสี่ยงจากมลูค่าตลาดของตราสารหนี ้เกิดจากการที่มลูค่าตลาดของตราสารหนีป้ระเภทกําหนดอตัราดอกเบีย้แบบ
คงที่อาจลดลง เน่ืองมาจากการขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เพราะอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีใ้นตลาดสงูขึน้ ราคาตลาดของตราสารหนีจ้ึงต้องปรับ
ลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเทา่กบัตลาด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารหนีร้วม 5,512.01 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 392.92 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กับ ณ สิน้เดือน ธันวาคม 2559 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Duration) ของพนัธบตัรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.22 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ สิน้
เดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.22 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Duration) ของหุ้นกู้ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.98 ปี โดยลดลงจาก ณ สิน้เดือน 
ธันวาคม 2559 ซึง่อยูท่ี่ 1.68 ปี ซึง่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในตราสารหนีย้งัจดัวา่อยูใ่นระดบัตํ่า และยงัคงเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ในการรักษาสภาพคลอ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที่
เก่ียวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจดัการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนัน้ภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง หน่วยงานกํากับดแูลความเสี่ยงเฉพาะด้านถกูจดัตัง้เพื่อมีหน้าที่ในการดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสงูในด้าน
ตา่งๆ เชน่ การกําหนดหลกัเกณฑ์การลงทนุ อํานาจในการตดัสินใจลงทนุ และคูค้่า เป็นต้น 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถกูนํามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของ
ธนาคารจะถกูประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกบัลกัษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนีธ้นาคารยงัได้ใช้
กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถกูต้องของแบบจําลอง Value at Risk  และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress 
Testing) เพื่อใช้ประกอบการวดัความเสี่ยงในกรณีที่ตวัแปรจากแบบจําลองได้ถกูกําหนดให้อยู่ในเหตกุารณ์ที่เลวร้ายที่สดุ ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้จะถกูวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และ
หนีส้ินของธนาคารที่ไมพ่ร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกบัรายได้ดอกเบีย้สทุธิของธนาคารภายใต้สถานการณ์จําลองตา่ง ๆ 

ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซบัซ้อน เช่น ตราสารอนพุนัธ์ จะถกูบริหารจัดการด้วยความระมดัระวงั ซึ่ง
ความเสี่ยงด้านอนุพนัธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพืน้ฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้อย่างชดัเจน นอกจากนีน้โยบายบริหาร
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ความเสี่ยงทางด้านตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูจดัทําขึน้เพ่ือให้การควบคมุและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซบัซ้อน
ของตราสารอนพุนัธ์นัน้ 

3.4     ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

โดยอ้างอิงจากคําจํากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision และตาม
แนวปฏิบตัิแหง่ธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ือง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจยัภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้าน
กฎหมายและการทจุริต อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เช่น ช่ือเสียงและการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ 
ตระหนกัดีวา่ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ให้ความสําคัญในการ
บริหารจดัการความเสี่ยงและพฒันาวิธีการบริหารความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบตัิงาน 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารตาม
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของธนาคาร (“บริษัท”) โดยมีหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทําหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการที่กําหนดไว้ รวมถึงการดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจดัวางระบบควบคุมภายในสําหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง มีหน่วยงานกํากับ
ทําหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบและให้ความ
เชื่อมัน่ต่อระบบควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงทัง้หมดอย่างเป็นอิสระภายใต้การกํากับโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในปี 2560 ธนาคารมีการขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ในชอ่งทางธุรกิจที่ดําเนินการอยู่แล้วและธุรกิจใหม่ ซึ่งส่งผล
ให้ความเสี่ยงจากด้านปฏิบัติการเพิ่มขึน้ตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ตามแนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้มีการกําหนด
หลกัเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสําหรับธุรกิจใหม่ขึน้ที่บงัคบัใช้สําหรับทกุบริษัทในกลุ่มทิสโก้เพ่ือตรวจสอบและให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ผลิตภณัฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัเหล่านัน้ได้รับการจดัการให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ก่อนการเร่ิมดําเนินการ นอกจากนีเ้พ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มการทุจริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงซับซ้อนมากขึน้  นอกเหนือจากการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับ
กระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกิดจากการทจุริตอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณากําหนดแผนการลดความเสี่ยงด้านทจุริต ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้ได้ริเร่ิมพัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจจับรายการทุจริตหรือรายการผิดปกติ  (Transaction Fraud 
Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการทํารายการและสามารถดําเนินการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ได้ทัง้กบัลกูค้าและธนาคารได้ 

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคารที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองนัน้ เร่ิมตัง้แต่การสร้างวฒันธรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการและกําหนดให้ทกุหน่วยงานมี
สว่นร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบตัิการของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทัง้กลุ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและกํากับดูแลทุกหน่วยงานให้
ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด ในขัน้ตอนการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการนัน้ จะมีการระบุ
ความเสี่ยงที่สําคญั ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุ และกําหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกําหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยง 
(Key Risk Indicator) เพ่ือควบคมุให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control Self- Assessment) ทัง้นี ้
ผลของการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

ในสว่นของการบริหารจดัการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบตัิงานซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการนัน้ กลุม่ทิสโก้จดัให้มีระบบงานที่ใช้ในการบนัทกึรายงานข้อผิดพลาดสําหรับทกุบริษัทในกลุม่รวมถึงธนาคารเพ่ือให้มีกระบวนการในการ
แก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทนัการณ์ รวบรวมจดัทําฐานข้อมลูข้อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์โดยแยกเป็นราย
สายธุรกิจเพ่ือนํามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง ลดระดบัของอตัราความผิดพลาดที่เกิดขึน้หรือเพ่ือใช้ในการและติดตามกํากับดแูล
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ นอกจากนี ้ตามแนวปฏิบตัิแบบรวมศนูย์ของกลุ่มทิสโก้ที่มีการกําหนดแนวปฏิบตัิ
และอํานาจในการพิจารณาและอนมุตัิชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึน้กับลกูค้าเพ่ือให้มีมาตรฐานในการปฏิบตัิงานและเป็นธรรมต่อลกูค้า ทัง้นี ้สรุป
ภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ในธนาคาร รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคญัและสรุปรายงานเก่ียวกับการชดเชยค่าเสียหายกับลกูค้าได้
มีการรายงานให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้องรับทราบและพิจารณากําหนดแนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะ สมแล้วแต่กรณี ในส่วนของ
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กระบวนการจดัการข้อร้องเรียนนัน้ ธนาคารจดัให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน กําหนดมาตรการและมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทาง
การเงินรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีกําหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้ข้อร้องเรียนสามารถจัดกา รเพื่อยุติภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนถึงการนําข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทางชอ่งทางตา่งๆมาสรุปรายงานให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรับทราบและสรุปผลวิเคราะห์
ของข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมตอ่ไป 

โดยที่ธนาคารเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินกบัลกูค้า การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการลกูค้า
จึงเป็นเร่ืองที่ธนาคารให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan)  ในทกุระบบงานที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมหลกัหรือธุรกรรมที่มีความสําคญั เพ่ือมิให้เกิดการหยดุชะงกัในการดําเนิน
ธุรกิจ  การกําหนดกระบวนการในการบริหารจดัการเพื่อให้สามารถกู้คืนระบบงานสําคญัให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่กําหนด กลุ่มทิสโก้มีการ
จดัให้มีการทดสอบเป็นประจําสม่ําเสมอเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการดําเนินการใน
กรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉิน นอกจากนี ้ภายใต้การบริหารจดัการแบบรวมศนูย์ของกลุ่มทิสโก้ที่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภยัของพนักงาน 
ลกูค้า คูค้่า หรือบคุคลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ธนาคารจงึได้มีการกําหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึน้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
รองรับการดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง เพ่ือกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากเหตุการณ์
ภายนอก โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการรักษาความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากการความสญูเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยในการส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองนัน้ ธนาคารได้มีการกําหนดแผนและพฒันาช่องทางการสื่อสารในช่วงการ
เกิดสถานการณ์ฉกุเฉินระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน รวมถึงชอ่งทางการสื่อสารกบับคุคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์
และแนวทางการดําเนินการขององค์กรได้อยา่งทนัทว่งที 

ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัที่ภยัคกุคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ดําเนินธุรกิจขององค์กรทัง้ในรูปของผลกระทบที่เป็นตวัเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือผลกระทบอ่ืน ๆ ธนาคารภายใต้การบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและเตรียมความพร้อมสําหรับแนวทางป้องกันรวมถึงแผนการ
รองรับภยัคกุคามด้านไซเบอร์กรณีเกิดผลกระทบจากเหตดุงักล่าว. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเก่ียวกับรูปแบบของ
ภยัคุกคามด้านไซเบอร์อย่างสม่ําเสมอผ่านการจัดอบรมสัมมนา การปิดประกาศในที่ต่าง ๆ รวมถึงการประกาศข้อมลูข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ของ
องค์กร เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ การหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสจากการได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความ
เสี่ยงทางไซเบอร์อย่างต่อเน่ือง อย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการความเพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัรวมถึงการจดัให้มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกให้เหมาะสม  ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้มีการจดัให้มีการทดสอบ
ความพร้อมขององค์กรในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจําลองโจทย์เหตกุารณ์
สถานการณ์ขึน้มา (Tabletop Testing) ซึ่งผู้ เข้าร่วมทดสอบเป็นกลุ่มผู้บริหารระดบัสงู หวัหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การติดต่อ ดูแล หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานที่เก่ียว ข้อง
เตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกบัภยัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.5      ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ คือ ความเสี่ยงอนัเกิดจากการกําหนดแผนกลยทุธ์และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็น
ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สดุจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

3.5.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้ธนาคารจะมีการกระจายตวัของแหล่งรายได้ไปในหลาย ๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเชา่ซือ้มีความผนัผวนกบัภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัการเจริญเติบโตของการ
บริโภคเป็นปัจจยัที่สําคญัตอ่การเติบโตของเงินให้สินเชื่อและคณุภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัหรือสภาพการแข่งขันที่ รุนแรง
ขึน้ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัธุรกิจ จงึทําให้ผลกระทบที่มีไมม่ากนกั นอกจากนี ้การรับโอนกิจการธุรกิจลกูค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นไปตามแผนการเติบโตและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลกูค้าของกลุ่มทิสโก้จากการเพ่ิมผลิตภณัฑ์และบริการ
ทางการเงินสําหรับลกูค้ารายยอ่ยอยา่งทัว่ถึงอีกด้วย 
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3.5.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการดํารงเงินกองทนุขัน้ตํ่าตามวีธี IRB นัน้ จะมี
ความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่แท้จริงของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขัน้ตํ่าตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึ่งอตัรา
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 20.72 โดยยงัคงสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ตํ่าร้อยละ 9.75 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 15.98 และร้อยละ 4.74 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนการดํารง
เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ดงักลา่วยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ตํ่าร้อยละ 7.25 

นอกจากการดํารงเงินกองทนุตามเกณฑ์ของธปท. ธนาคารได้ดําเนินการวดัความเสี่ยงและดํารงเงินกองทนุภายใน (ICAAP) ซึ่งได้
ประเมินเงินกองทนุความเสี่ยงขึน้จากแบบจําลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมีเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเสี่ยงไว้เป็นจํานวน 10,671.50 
ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 30.2 ของเงินกองทนุรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III - IRB ที่ 35,351.43 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารโดยตรง โดยอาศยัแนวปฏิบัติในการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกท่ีไม่ได้คาดการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง Vision and Mission Statement ของธนาคารได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทัง้แนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร ทัง้นี ้กระบวนการต่าง ๆ ได้ถูกสร้างขึน้เพ่ืออํานวยให้การกําหนดกลยทุธ์ การวางแผนธุรกิจ การจดัการ
ทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดําเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลกัเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ 
ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์จะถกูตรวจสอบในระดบัของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบในระดบัสดุท้าย 

แนวปฏิบตัิขององค์กรและแนวปฏิบตัิทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนําหลกัการและแนวทางในการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช้
เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย นโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการและระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่จะถกูประเมินและทบทวนเป็นประจํา 

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
สําหรับชว่งเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคูไ่ปกบัการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี และติดตามผลเพื่อเทียบกบัแผนงาน
ที่วางไว้เป็นรายเดือน 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2560 ดงันี ้โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและไมต่ิดภาระผกูพนัใดๆ 

                   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่า 

2559 2560 
ที่ดิน     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไมมี่ 17.51 17.51 
อาคารและอาคารชุดส านักงาน     
  ราคาทนุเดิม เจ้าของ ไมมี่ 508.18 537.93 
  สว่นที่ตีราคาใหม ่ เจ้าของ ไมมี่ 509.12 509.12 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไมมี่ 529.35 551.48 
ยานพาหนะ     
  ราคาทนุ เจ้าของ ไมมี่ 67.63 61.84 

รวม 1,631.79 1,677.87 
  หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (963.15) (1,001.77) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 668.64 676.11 

2. สัญญาเช่าระยะยาว 

ธนาคารมีสญัญาเชา่ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเชา่อาคารสาํนกังานและสาขา ซึง่สญัญามีอายปุระมาณ 3-10 ปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 และ 2560 ธนาคารมีจํานวนเงินขัน้ตํ่าที่ต้องจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเชา่ดําเนินงานที่บอกเลิกไมไ่ด้ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

         (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จ่ายช าระภายใน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 

อาคารสํานกังานและสาขา 
ไมเ่กิน 1 ปี 51 144 

มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 82 233 
มากกวา่ 5 ปี 42 37 

รวม 175 414 

4.2 เงนิให้สินเช่ือ 

นโยบายการจัดชัน้สินทรัพย์ 

สินทรัพย์จดัชัน้ของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือและลกูหนี  ้ เงินลงทนุ และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจดัชัน้
สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่สรุปการจดัชัน้สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ได้ดงันี ้
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ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชัน้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

        (หน่วย: ล้านบาท) 

 ลูกหนี ้
เงนิให้สินเช่ือ       
และลูกหนี ้ เงนิลงทุน 

เงนิลงทุนใน 
ลูกหนีท้ี่ รับโอนมา 

ทรัพย์สินรอ
การขาย รวม ร้อยละ 

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

จดัชัน้สงสยัจะสญู 1,465 37 14 12 1,528 0.5 

รวม 285,937 37 14 12 286,000 100.0 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ในขัน้ตํ่าธนาคารปฏิบตัิตามข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ในการจดัชัน้และตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดอตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามระดบัชัน้ของเงินให้สินเช่ือไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สินทรัพย์จดัชัน้สญู ให้ตดัออกจากบญัชี 

2. สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู ให้กนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 

3. สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั ให้กนัเงินสาํรองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100 

4. สินทรัพย์จดัชัน้ตํ่ากวา่มาตรฐาน ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100 

5. สินทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 2 

6. สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ ให้กนัเงินสาํรองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 1 

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

ปัจจบุนักลุม่ทิสโก้มีนโยบายในการกันเงินสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี ้(Collective Approach) สําหรับกลุ่มลกูหนีท้ี่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เหมือนกนั และมีข้อมลูความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้กําหนดระดบัการกันสํารองอย่างระมดัระวงั จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึน้ในอดีต 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีก้ารด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตัง้สํารองค่าเผื่อการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชีก้ารด้อยค่าตามมาตรฐานบญัชีและการประมาณมลูค่าที่
คาดวา่จะได้รับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรู้และระงบัรับรู้รายได้  

ดอกเบีย้ของเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชําระ รายได้จากสญัญาเช่าซือ้ สญัญาเช่าการเงินและ
สินเช่ือจํานําทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยดุบนัทกึรายได้ดอกเบีย้ค้างรับสําหรับเงินให้สินเช่ือธุรกิจที่ผิดนดัชําระดอกเบีย้เกินกําหนดหนึ่งเดือน และสําหรับ
เงินให้สินเช่ือประเภทอ่ืนที่ผิดนัดชําระดอกเบีย้เกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกําหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบีย้ค้างรับที่ได้บนัทึกบัญชี
เป็นรายได้แล้วนัน้ออกจากบญัชี สําหรับการบนัทกึรายได้ดอกเบีย้รับ หลงัจากนัน้จะบนัทกึตามเกณฑ์เงินสด 
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ทัง้นีธ้นาคารฯจะรับรู้ดอกเบีย้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเม่ือธนาคารฯได้รับชําระหนีท้ี่ค้างเกินกําหนดชําระแล้ว 

ในกรณีที่ดอกเบีย้หรือสว่นลดได้คิดรวมอยูใ่นตัว๋เงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบีย้หรือส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชี
และตดัจําหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเทา่ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือนัน้ 

4.3 เงนิลงทุน 

รายละเอียดของมลูคา่เงินลงทนุแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3.3 เงินลงทนุ  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวในหลกัทรัพย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้นท่ี ความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทนุในขณะนัน้วา่ เอือ้อํานวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนีธ้นาคารยงัมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่
สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดบัของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของ
เงินกองทนุ และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทนุแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตวัไปตาม
ทิศทางที่ถกูต้องได้อยา่งทนัทว่งที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กลา่วไว้ในสว่นที่ 1 หวัข้อที่ 2 ปัจจยัความเสี่ยง  

การตัง้ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 

ธนาคารตัง้สํารองคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม และ
บนัทึกการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสทุธิในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายทัง้ท่ีถือ
ไว้เป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบนัทึกการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ดงักล่าวเป็นรายการแยก
ตา่งหากในสว่นของผู้ ถือหุ้นจนกระทัง่จําหน่ายหลกัทรัพย์จึงบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่นัน้ในงบกําไรขาดทนุ  

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

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทนุใหม่โดยใช้มลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทนุ ผลแตกตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัที่โอนได้บนัทกึเป็นรายการกําไร (ขาดทนุ) ในงบกําไรขาดทนุ หรือ
บนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในงบดลุ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีคดีที่ถกูฟ้องร้องและยงัไม่สิน้สดุที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 35 คดี เป็นคดีแพ่งทัง้หมด 
มีทนุทรัพย์รวมประมาณ 344.02 ล้านบาท ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น โดยในจ านวนนีป้ระกอบด้วย 23 คดี ทนุทรัพย์รวม 97.45 
ล้านบาท อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินคดีและยงัไมไ่ด้รับค าพิพากษา และอีก 12 คดี มลูคดีรวมกันประมาณ 246.57 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับ
การยกฟ้องโดยศาลชัน้ต้นและ/หรือศาลอทุธรณ์แล้ว แตโ่จทก์ยงัอทุธรณ์หรือฎีกาตอ่   

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.36.2 คดีฟ้องร้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของธนาคารคาดว่า ธนาคารจะ
ไมไ่ด้รับผลเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถกูเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ   
ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นคูค่วามกบัธนาคารแตอ่ยา่งใด 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1   ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือบริษัท  (ภาษาไทย) : ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

             (ภาษาอังกฤษ) : TISCO Bank Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 

ทุนจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท (เก้าพนัสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ทุนเรียกช าระแล้ว : 9,215,676,920 บาท (เก้าพนัสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ประกอบด้วย หุ้นสามญั  921,567,588 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้   หุ้นละ 10 บาท 

 หุ้นบริุมสิทธิ                104 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้   หุ้นละ 10 บาท 

โฮมเพจ : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : 0 2633 6000 

โทรสาร : 0 2633 6800 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นสามัญและ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

: ส านกัเลขานกุารบริษัท 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0 2633 6814  โทรสาร 0 2633 6818   

อีเมล: tisco_cs@tisco.co.th 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)   

เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชัน้ 5 เอ  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0 2299 1825  โทรสาร 0 2248 3270 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

 

: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   

เลขที่ 1222 ชัน้ 17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ 0 2296 4788  โทรสาร 0 2683 1298 

นายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)   

เลขที่ 3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชัน้ 5 เอ  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0 2299 1825  โทรสาร 0 2248 3270 

ผู้สอบบัญชี : 

: 

นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0 2264 0777  โทรสาร 0 2264 0789-90 

6.2   ข้อมูลส าคัญอ่ืน  

ไมมี่ 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้

ทนุจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท (เก้าพนัสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ทนุช าระแล้ว  : 9,215,676,920 บาท (เก้าพนัสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

  หุ้นสามญั  921,567,588  หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)  

  หุ้นบริุมสิทธิ    104  หุ้น (หนึ่งร้อยสี่หุ้น)  

  โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

หุ้นบริุมสิทธิ 

ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบก าหนด เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2552 ท าให้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา หุ้น
บริุมสิทธิของธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัทกุประการ  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

 

ในการจดัตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้  จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ในอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ไมมี่  

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

1 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 921,452,229 -                921,452,229 99.99

2 นายกิตติชยั ไกรกอ่กิจ 30,247          -                30,247          0.00

3 นางพรสขุ พรประภา 8,100            -                8,100            0.00

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

5 นางระจิต โกวรรธนะกลุ 6,000            -                6,000            0.00

6 นายสชุาติ ตัง้ควิวิช 5,000            -                5,000            0.00

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

8 นายประชา ลลีาประชากลุ 3,624            -                3,624            0.00

9 นายทรงฤทธ์ิ คงพิพฒัไชยศิริ 3,000            -                3,000            0.00

10 นายประพฒัน์ ศรีนวุัตติวงศ์ 3,000            -                3,000            0.00

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

ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน 45,588          104               45,692          0.00

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

ล าดบั ผู้ถือหุ้น
จ านวนหุ้น
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(3)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

ไมมี่  

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1  หุ้นกู้ 

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

1.  ตราสารเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทนุได้เม่ือผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้และทางการตดัสินใจ
จะเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถกูปลดหนีใ้นสดัสว่นที่ไมม่ากกวา่การลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ หลงัจากผู้ออกตรา
สารได้ลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิลงแล้ว) 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,600,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2567 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระ

ดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็น
วนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้  เม่ือได้เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสาร
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผู้ ถือ
ตราสารลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั แตไ่มเ่กิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนวนัที่ก าหนดให้
เป็นวนัไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

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

เสี่ยงทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่อตัราขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามตราสารนีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่าย

ของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 
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2.  ตราสารเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทนุได้เม่ือผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้และทางการตดัสินใจ
จะเข้าชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถกูปลดหนีใ้นสดัสว่นที่ไมม่ากกวา่การลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ หลงัจากผู้ออกตรา
สารได้ลดมลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิลงแล้ว) 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 800,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 800,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทุกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระ
ดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้  เม่ือได้เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสาร
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผู้ ถือ
ตราสารลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั แตไ่มเ่กิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนวนัที่ก าหนดให้
เป็นวนัไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

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

เสี่ยงทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่อตัราขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามตราสารนีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่าย

ของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

3.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู  (ทัง้จ านวน
หรือบางสว่น)   

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
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จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 5 มิถนุายน พ.ศ. 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 5 มิถนุายน พ.ศ. 2568 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.5 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวันที่ 5 มีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม ของทกุปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็น
วนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ออกตรา

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่ เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหมท่ี่ หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

4.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู  (ทัง้จ านวน
หรือบางสว่น)   

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.25 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 17 มีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระ

ดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็น
วนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

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

(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 

(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่ เคย
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

5.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู  (ทัง้จ านวน
หรือบางสว่น)   

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 680,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 680,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2569 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.875 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระ
ดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลงัจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัที่ออกตราสารหรือ ณ วนัช าระดอกเบีย้ใดๆ 

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

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอนัส่งผลให้ตราสารที่ เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 



ส่วนที ่1  หวัข้อที่ 7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น  

7-6 

6.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู  (ทัง้จ านวน
หรือบางสว่น)   

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2570 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระ
ดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลงัจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัที่ออกตราสารหรือ ณ วนัช าระดอกเบีย้ใดๆ 

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

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอนัส่งผลให้ตราสารที่ เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

7.  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเม่ือทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือ
บางสว่น)   

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 600,000 หน่วย 
อายตุราสาร : 10 ปี 
วนัออกตราสาร : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 
หลกัประกนัตราสาร : ไมมี่ 
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อตัราดอกเบีย้ของตราสาร :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.70 ตอ่ปี ตลอดอายตุราสาร 
วนัช าระดอกเบีย้ : ทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบีย้ตราสารตรงกับวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัช าระ
ดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทัง้นีจ้ะกระท าได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) หลงัจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัที่ออกตราสารหรือ ณ วนัช าระดอกเบีย้ใดๆ 

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

สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลด้านเงินกองทนุอนัส่งผลให้ตราสารที่ เคย

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยูเ่ดิมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใหม ่หรือ 
    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 4,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
หลกัประกนัหุ้นกู้ : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ และสิงหาคม ของทกุปี หากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรง

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 

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

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

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

    ทะเบียนหลกัทรัพย์แทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจดัจ าหน่ายแล้ว (ไม่รวมหุ้นกู้ ระยะสัน้) รวมจ านวน 

47,680 ล้านบาท  

17.   โครงการหุ้นกู้ ระยะสัน้ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจ ากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 15,921,700 หน่วย  
อายหุุ้นกู้  : ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้     

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

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

    แตไ่มเ่กิน 270 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไมมี่ 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ

เพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้  ซึง่อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกตา่งกนัได้ 

วนัช าระดอกเบีย้ : ช าระดอกเบีย้ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้  : A  โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั วนัที่ 11 เมษายน 2560 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) มีหุ้นกู้ ระยะสัน้รวมจ านวน 15,922 ล้านบาท  

7.3.2  ตั๋วแลกเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้คงเหลือมลูค่า 36.12 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 2.50 และเป็นตัว๋แลกเงินแบบเผ่ือเรียกทัง้หมด 

7.4  นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท
ยอ่ยและบริษัทในเครือทกุบริษัทจะจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัทในอตัราตามที่บริษัทใหญ่ก าหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอตั รา
การจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือแตล่ะบริษัทตามผลการด าเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทนุในระยะยาว ความจ าเป็นใน
การใช้เงินเพ่ือการลงทนุและกลยทุธ์ธุรกิจ ทัง้นีธ้นาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เหมาะสมเพื่อให้อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินท รัพย์เสี่ยง 
(BIS Ratio) สงูกวา่ร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เม่ือเห็นว่าบริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเชน่นัน้  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการบริหาร และ (3) 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนรวมศนูย์อยูท่ี่บริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพียงแหง่เดียว  

  
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 8 โครงสร้างการจดัการ  
 

8-2 

โครงสร้างองค์กร ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 

 

Custodian Service

บรกิารคัสโตเดยีน 

Retail Banking 

สนิเชือ่รายยอ่ย 

Retail Banking -

Sales & Marketing 1 

บรหิารการขายและ

การตลาดสนิเชือ่รายยอ่ย 1 

Hire Purchase

เชา่ซือ้ 

Hire Purchase - Captive 

เชา่ซือ้โครงการพเิศษ 

All Finance & Direct Sales

สนิเชือ่อเนกประสงคแ์ละ

การขายตรง 

Retail Banking -

Sales & Marketing 2 

บรหิารการขายและ

การตลาดสนิเชือ่รายยอ่ย 2

Contact Center

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 

Board of Directors

คณะกรรมการบรษัิท 

Problem Loan Committee

คณะอนุกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ทีม่ปัีญหา 

Credit Committee

คณะอนุกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ 

President

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

Processing &

Settlement

ศนูยช์ าระเงนิ 

Treasury

บรหิารเงนิ 

Risk Management Committee

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Business & Risk 

Assessment 
วเิคราะหธ์รุกจิและความเสีย่ง 

Personal Banking 1

ธนกจิสว่นบคุคล 1

Cash Management

ธรุกจิจัดการการเงนิ 

Logistic & Control

ควบคมุการปฏบิัตกิาร 

Mortgage Loan

สนิเชือ่เคหะ 

Executive Board

คณะกรรมการบรหิาร 

Retail & SME Credit

ก ากับสนิเชือ่ 

Retail Collection

บรหิารสนิเชือ่รายยอ่ย 

Retail Service & Support

สนับสนุนสนิเชือ่ 

Retail Follow-up & Legal 

พัฒนาหนี้และกฎหมาย 

Retail Marketing &

Business Development 

การตลาดและพัฒนาธรุกจิ

สนิเชือ่รายยอ่ย 

Counter Services

เคานเ์ตอรเ์ชอรว์สิ 

Wealth Product

ธนบดกีารลงทนุ 

Private Banking

ธนบดธีนกจิ 

Wealth Management

ธรุกจิธนบด ี

Retail Banking -

Operations 

ปฏบิัตกิารสนิเชือ่รายยอ่ย 

Loan Administration

บรหิารสนิเชือ่ 

Corporate Banking

บรรษัทธนกจิ 

Corporate Finance

ธรุกจิขนาดใหญ ่

Corporate Credit Structuring

การจัดการสนิเชือ่และ

ความเสีย่ง 

Branch Channel 1

กจิการสาขา 1

Loan Documentation

นติกิรรมสญัญา 

Wealth Management &

Banking Services 

ธรุกจิธนบด ีและบรกิารธนาคาร 

Branch Channel 2

กจิการสาขา 2 

Branch Operation 

Support

ปฏบิัตกิารสาขา 

Telemarketing Channel

เทเลมารเ์ก็ตติง้ 

Branch Channel 3

กจิการสาขา 3 

Joint Venture Business 

ธรุกจิรว่มทนุ 

SME

สนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

Special Project Collection 

บรหิารสนิเชือ่

โครงการพเิศษ 

Personal Banking 2

ธนกจิสว่นบคุคล 2 

Wealth Product 

Development 

พัฒนาผลติภัณฑก์องทนุ 

Bancassurance

ประกันภัยธนกจิ 

Japanese Relationship

ธรุกจิญีปุ่่ น 

Digital Banking Business 

ธรุกจิธนาคารดจิติอล 
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ได้รับการแต่งตัง้จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสถิตย์ ออ๋งมณี /1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชือ-เหา ซนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายทาคาชิ คโุรเมะ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /2 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

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

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  
1. เป็นผู้น าและรับผิดชอบตอ่ประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดแูลให้มัน่ใจว่าการท างาน

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย สอดคล้องกบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ  
2. ก าหนดวาระการประชมุโดยความชว่ยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท วาระการประชมุของคณะกรรมการ

ควรมุง่เน้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การสร้างคณุคา่และความรับผิดชอบตามหน้าที่ และดแูลให้มัน่ใจว่าประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระ
ดงักลา่วได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
รับผิดชอบและระมดัระวงั เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และเพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กร  

3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้มัน่ใจว่า การสื่อสาร
กบั ผู้ ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้ มีสว่นได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากกลุม่เหลา่นีเ้ป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ  

4. ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ถกูต้อง เก่ียวข้อง และทนักาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินงานของ
กลุม่ทิสโก้ การตดัสินใจของคณะกรรมการควรอยูบ่นพืน้ฐานของดลุยพินิจและข้อมลูที่เพียงพอ และสนบัสนนุให้ความเห็นตา่งได้รับ
การอภิปรายและหารือกนั 

5. ดแูลให้มัน่ใจวา่มีสมัพนัธภาพในการท างานที่ดีระหวา่งกรรมการ ทัง้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีการจดัสรร
เวลาในการพิจารณาในทกุวาระการประชมุอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นด้านกลยทุธ์  

6. ดแูลให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดบัของความเสี่ยงส าคญัที่องค์กรรับได้ในการด าเนินกลยทุธ์ รวมถึงทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

7. รับทราบข้อมลูธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจากผู้บริหารระดบัสงู และให้ค าปรึกษาและสนับสนนุประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน    
การพฒันากลยทุธ์  

8. สง่เสริมความสมัพนัธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหวา่งกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
9. ดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับการประเมินอยา่งเป็นทางการทกุปี 
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10. ดแูลให้มัน่ใจวา่ผู้บริหารได้ปฏิบตัิและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ   
ชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่ควบคุมดแูลให้
ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วยนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่
ส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุ
และบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบคุคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 
1. อนมุตัิแผนธุรกิจ และแผนการด าเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 
2. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 
3. ตดิตามการด าเนินกิจการของธนาคารอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานด าเนินกิจการของธนาคารตาม

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
4. ดแูลให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการงานของธนาคาร รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู 
5. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
6. ดแูลให้ฝ่ายจดัการรายงานเร่ืองที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการธนาคาร 
7. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขัน้ตอน และการควบคมุส าหรับความเสี่ยงทกุประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะ

ท าหน้าที่อนมุตัิและควบคมุการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 
8. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพ่ือด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อให้

มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 
9. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขัน้ตอนการควบคมุในการอนมุตัิสินเชื่อ และเงินลงทนุกบับคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง 
10. ดแูลให้มีกระบวนการในการจดัส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบญัชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจดัการของ

ธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารโดยไมล่า่ช้า 
11. จดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยให้ความส าคญัต่อ

สดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร 
12. ดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมลูที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้

อยา่งสมบรูณ์ 
13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่ผู้ ถือหุ้น 
14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ

แบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ในเร่ืองที่กฎหมายก าหนดว่า ต้องได้รับมติอนมุตัิของที่ประชมุ   
ผู้ ถือหุ้น เชน่ การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซือ้
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการซือ้ขายสินทรัพย์ที่ส าคญั
ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล 

ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชดุอ่ืนๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการ
มอบอ านาจดงักลา่ว หรือการมอบอ านาจชว่งต้องไมมี่ลกัษณะที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
ธนาคารหรือบริษัทยอ่ยของธนาคาร 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  

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

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

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

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ภายใต้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือบงัคบัใช้กับบริษัททัง้หมดใน
กลุ่มภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วย
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยทุธ์ทางธุรกิจ 
การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศ
สมัพนัธ์ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดและน าเสนอกลยทุธ์ธุรกิจของธนาคาร การซือ้และควบรวมกิจการ การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มี
ความเสี่ยงสงูเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

2. ทบทวนและก ากบัดแูลแผนธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
3. พิจารณาอนมุตัิสินเช่ือที่มีมลูคา่สงูหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงูภายใต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 
4. ก ากบัดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงู 
5. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์

ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และระบ ุประเมินและจดัการความเสี่ยงที่มีอยูใ่นกลยทุธ์ของธนาคาร 
6. ควบคมุและติดตามงานด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานที่มีนยัส าคญัของธนาคารทิสโก้ 
7. ให้ความเห็นชอบตอ่รายงานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานประจ าปีของธนาคารทิสโก้ เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการรับทราบและมี

ความรับผิดชอบตอ่การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

 

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

หมายเหต:ุ - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
  - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นชดุเดียวกบักรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 /1 นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 21 เมษายน 2560   
                    แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้  ที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบงัคบัใช้กับบริษัททัง้หมดใน
กลุ่มภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วย
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและด้านการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ได้แก่ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การ
บริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. เสนอและ/หรือ ถอดถอน ผู้สอบบญัชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของ

บริษัทใหญ่ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารมีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร 
 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มี

การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดงักล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

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

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2560 มีดังนี ้ 

รายนาม 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

(ร้อยละ) 
7 

(100.00) 
12 

(100.00) 
12 

(100.00) 
1. นายปลวิ มงักรกนก 7 

(100.00) 
- - 

2. นางอรนชุ อภิศกัดิศ์ริิกลุ  7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

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

- 12 
(100.00) 

4. นางภทัรียา เบญจพลชยั  7 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

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

- 4 (จาก 4 ครัง้) 
(100.00) 
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รายนาม 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

(ร้อยละ) 
7 

(100.00) 
12 

(100.00) 
12 

(100.00) 
6. นายสถิตย์ อ๋องมณี /1 7 

(100.00) 
- 8 (จาก 8 ครัง้) 

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

(100.00) 
12 

(100.00) 
- 

8. นายทาคาชิ คโุรเมะ  7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

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

9 (จาก 9 ครัง้) 
(100.00) 

- 

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

8.2 ผู้บริหารของธนาคาร  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ผู้บริหารของธนาคาร/2 ประกอบด้วยรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 

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

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

 /2  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุสสายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายชาตรี จนัทรงาม และหัวหน้าบญัชี ได้แก่ นางสาวชุตินธร ไวกาสี 
สงักดับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ท าหน้าที่บริหารจัดการงาน
ประจ าวนั รวมทัง้ควบคมุดแูลให้ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
1. วางกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. ควบคุมดูแลให้การด าเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของ

กลุม่ทิสโก้ 
3. ก ากบั ดแูล และควบคมุการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของธนาคาร ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้ 
4. ควบคมุดแูลการให้บริการ การปฏิบตัิงาน รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงและควบคมุของธนาคาร 
5. ติดตามการด าเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
6. ควบคมุงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. ควบคมุดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแตง่ตัง้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เป็นเลขานกุารบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2556 มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจดัท า
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชมุผู้ ถือหุ้น 
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด (ประวติั คณุสมบติัและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1)  
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยเฉพาะรายที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้ บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  โดยจ่ายในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้
กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้บริษัทงดจ่ายเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารแก่กรรมการที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้ บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของกลุ่มทิสโก้ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และ
โบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการในอตัราไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืนในอัตราไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี ซึ่ง
ปัจจบุนันี ้บริษัทไมมี่นโยบายการจา่ยโบนสัประจ าปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง  

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่
รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติม ในกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่ใน
คณะกรรมการชดุย่อยตามปริมาณงานที่เพิ่มขึน้  จากนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุมัติ
จดัสรรคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นดงันี ้

  (หนว่ย: บาท) 
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

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

คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 60,000 
กรรมการบริหาร - 40,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 60,000 
กรรมการตรวจสอบ - 40,000 

แตอ่ยา่งไรก็ดี ในปี 2560 ธนาคารไมไ่ด้จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคาร เน่ืองจากทกุทา่นด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

โดยในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจหลกั (Core Company) ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ บริหารของธนาคาร จ านวน 33 ราย (ไม่รวมผู้บริหาร 8 รายที่สังกัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย 
(Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร) เป็นจ านวนรวม 157,169,256.83 บาท โดยอยูใ่นรูปคา่ตอบแทนรายเดือน เงินเดือน คา่พาหนะและ
เชือ้เพลิง เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และโบนสัซึง่แปรผนัตามผลการด าเนินงานของกลุม่ทิสโก้และผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะสายธุรกิจ 
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8.5 บุคลากร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้มีพนักงานรวมทัง้หมด 2,672 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดบัสงู) แบ่งเป็นพนักงานประจ า 2,571 คน 
และพนกังานสญัญาจ้าง 101 คน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 31 ธ.ค. 2559 (คน) 31 ธ.ค. 2560 (คน) 
1. สายกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย   1,763 1,946 
2. สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท 118 44 
3. สายจดัการธนบดี  580 681 
4. สายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 1 1 

รวม 2,462 2,672 

ในปี 2560 จ านวนพนกังานของธนาคารทิสโก้เพิ่มขึน้  210  คน หรือร้อยละ 8.53 โดยธนาคารทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 
1,758,493,736.90 บาท ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

8.5.1 กองทุนส ารองเลีย้งชีพของกลุ่มทสิโก้ 

กลุม่ทิสโก้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่พนักงาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สง่เสริมการออมระยะยาวของพนกังานกลุม่ทิสโก้ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือออกจากงาน ดงันัน้เพ่ือให้พนักงาน
เข้าระบบการออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพแล้ว พนกังานจะได้รับเงินตอ่เม่ือสิน้สมาชิกภาพจากกองทนุ และได้น าเงินกองทนุตามกฎกระทรวงฉบบั
ที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ตัง้แต่วนัที่ 21 มิถนุายน 2533 ในนาม 
“กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานทิสโก้ ซึง่จดทะเบียนแล้ว” พร้อมทัง้มีข้อบงัคบัของกองทนุ เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิต่างๆ ตัง้แต่การเข้า
เป็นสมาชิกจนถึงการสิน้สดุสมาชิกภาพกองทนุ 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุ โดยให้นายจ้างหกัจากค่าจ้าง แล้วน าส่งเข้ากองทนุใน อตัราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 หรือ
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้างทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการหกัเงินสะสมได้ปีละ 1 ครัง้  

เงินสมทบ นายจ้างจา่ยเงินสมทบให้แก่กองทนุในวนัเดียวกบัที่สมาชิกจา่ยเงินสะสมเข้ากองทนุตามอายงุานในอตัราร้อยละของคา่จ้างดงันี ้

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

 กองทุนยังได้จัดตัง้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้ของ
นายจ้าง  กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการ
เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้แล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการลงทนุแทนสมาชิกทัง้หมด นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ได้เพ่ิมทางเลือกนโยบายการลงทนุให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ ของกลุม่ทิสโก้โดยการใช้กองทนุประเภทหลายนโยบายการลงทนุ (“Master Fund”) เพื่อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึน้ 
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ทัง้นี ้กองทนุ Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4  นโยบายการลงทนุ ได้แก่ นโยบายตราสารหนี ้นโยบายผสม นโยบายหุ้น และ
นโยบายที่มีการลงทนุในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทนุที่มีสดัส่วนการลงทนุแต่ละประเภทได้มากถึง 16 ทางเลือก โดย
กองทนุเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2  ครัง้ ในเดือนเมษายน และตลุาคม 

8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลกัษณ์ของกลุ่มทิสโก้  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลมุทุกบริษัท 
เพ่ือให้มีมาตรฐานสูงในระดบัเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเน่ืองสม ่าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหาร
โครงสร้างเงินเดือน ระบบการจา่ยเงินเดือน การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานเบือ้งต้น ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอ านาจเพ่ือเปิดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแตล่ะสายได้ด าเนินการด้านทรัพยากรบคุคลของตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายใต้แนวนโยบายทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

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

เน่ืองจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึงได้วางแนวคิด
คา่นิยมเพื่อหลอ่หลอมและสร้างบคุลากรของกลุม่ทิสโก้ให้มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้อนัจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ คือให้คนคิด เป็น และท าอยา่งคนทิสโก้ ซึง่เป็นคน เก่ง ดี และมีความสขุ ตามคา่นิยม 6 ประการของกลุม่ทิสโก้  ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เชี่ยวชาญอยา่งผู้น า (Mastery) 
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
3. ซื่อสตัย์มีคณุธรรม (Integrity) 
4. สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability) 
5. ลกูค้าเป็นหลกั (Customer Priority) 
6. การให้ค าแนะน า (Guidance) 

2.    การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

 เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการด ารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้จึงใช้ขีด
ความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core Competencies) ขีด
ความสามารถในการท างาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็นผู้ น า (Leadership Competencies) ร่วมกับการ
พิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้อง
เหมาะสมและชว่ยให้พนกังานเหลา่นัน้พฒันาศกัยภาพ เพื่อที่จะท างานร่วมกบักลุม่ทิสโก้ในระยะยาว 

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

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

3.    การท างานที่กลุ่มทสิโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business Code of 
Conduct) ขึน้เพื่อแสดงความมุง่มัน่ในการเป็นพลเมืองดีของสงัคม หลกัเกณฑ์เหล่านีจ้ะต้องได้รับการเคารพและปฏิบตัิตามในทกุสถานที่และทกุ
โอกาส โดยฝ่ายบริหารจะด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เหล่านีใ้นทกุระดบัชัน้  ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบตัิตาม 
“หลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” ดงักลา่วจะไมส่ามารถท างานกบักลุม่ทิสโก้ตอ่ไปและจะต้องถกูขอให้ออกจากกลุม่ทิสโก้ 

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

4.    การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

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

4.2 การพฒันาบคุลากร 

เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง การพฒันาพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุจึงถือเป็นนโยบายที่ส าคญัของ
กลุม่ทิสโก้ เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ กลุม่ทิสโก้จึงมีนโยบายสนับสนนุให้มีการพฒันาทัง้ในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพฒันา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเน่ือง วฒันธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนีจ้ะ
สง่ผลให้กลุม่ทิสโก้พฒันาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสงูอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

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

ในระดบัองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่วางแผนการพฒันาพนักงาน เพื่อสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร และให้ความรู้และพฒันาทกัษะความสามารถเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันของบริษัท ในระดบัสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านเทคนิคและวิธีการพฒันาเพ่ือให้การเรียนรู้และการพฒันาต้นทนุด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสงูสดุและเป็นการ
เพิ่มคา่ให้กบัธุรกิจโดยรวม ฝ่ายทรัพยากรบคุคลยงัมีหน้าที่เก็บบนัทกึความรู้และทกัษะความสามารถของหน่วยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่ทิสโก้ไว้ด้วย 

5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนักงานและเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทกุคนควรมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการ
ท างานทัง้ในระดบัเดียวกันและในระดบัสงูขึน้ กลุ่มทิสโก้เน้นเร่ือง “การเลื่อนต าแหน่งจากภายใน” ส าหรับต าแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่
ภายในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดบัชัน้ของต าแหน่งต่าง ๆ ค านึงถึงระดับ และความเหมาะสมของ
สมรรถนะของพนกังานเป็นส าคญั 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานในทกุระดบัชัน้ ภายในกลุ่มทิสโก้ทัง้ภายในหน่วยธุรกิจ
เดียวกนัและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเก่ียวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานระหวา่ง หวัหน้าสายงานและพนักงานจะต้องกระท า
อยา่งเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ความคาดหวงัเป็นที่เข้าใจโดยชดัเจน 

6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ในการให้บริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้า และเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ
และความไว้เนือ้เชื่อใจระหว่างหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอันส าคญัของหัวหน้าทุกคนที่มี
บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล การให้ค าแนะน าและการชีแ้นะแนวทางอย่างสม ่าเสมอเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนกังานได้พฒันาทกัษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการเป็น
ความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน โดยหวัหน้าจะต้องมีความตัง้ใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ตามแนวทาง
และคูมื่อปฏิบตัิภายใต้นโยบายทรัพยากรบคุคล โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่พฒันาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูมื่อปฏิบตัิดงักลา่ว 
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7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพ่ือให้พนักงาน
ท างานอยา่งมีความสขุ กลุม่ทิสโก้จงึได้จดัให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทกุปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสขุภาพของตนเองเพื่อการดูแล
รักษาที่เหมาะสม  และจดัให้มีห้องพยาบาลในสถานที่ท างานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนัน้ กลุ่มทิสโก้ยงัมีการจัด
โปรแกรมกิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างสขุภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนกังานอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจงูใจให้กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ใช้โครงสร้าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพ่ือให้สอดคล้องกับลกัษณะของงาน อปุสงค์และอปุทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนสั เงินจงูใจทัง้แบบคงที่และผนัแปร รวมถึง เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ
ผลประโยชน์สวสัดิการอ่ืนๆ 

กลุม่ทิสโก้ใช้ระบบการบริหารคา่จ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดบัชัน้และลกัษณะของประเภทงาน 
เพื่อให้ระบบนีมี้ความเหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนีมี้ความยืดหยุ่นมากพอที่จะ
ให้รางวลัตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวิชาชีพตลอดจนศกัยภาพของพนกังานทัง้ในระดบัผู้ เชี่ยวชาญและพนกังานทัว่ไป 

ในการก าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก าหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์  
กลุม่ทิสโก้ยงัพิจารณาวา่ไมเ่ฉพาะคา่ตอบแทนเท่านัน้ที่เป็นแรงจงูใจส าหรับพนักงาน  การตัง้เป้าหมายร่วมกันระหว่างหวัหน้าและพนักงานผ่าน
ระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management System) ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างกัน การพฒันาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็นสิ่งส าคญัที่จะรักษาทรัพยากรบคุคลอนัมีคา่ไว้ได้อยา่งดี 

กลุม่ทิสโก้ให้รางวลัตอบแทนแก่พนกังานในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1 คา่ตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

7.2 คา่ตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที่สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวลัในรูปเงินโบนสั หรือเงินจงูใจ หรือรางวลัในรูปอ่ืนใดตามที่กลุม่ทิสโก้ประกาศก าหนด 

ประเภทธุรกิจที่แตกตา่งกนัในกลุม่ทิสโก้สามารถได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบที่แตกตา่งกนัไปตามที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  และกรรมการอ านวยการเห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ 

8.   การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การด าเนินการใดๆ ทัง้หมดในด้านทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ทิสโก้ในสว่นที่เก่ียวกบักฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ี่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพื่อให้สามารถจดัการได้อย่างถกูต้องเหมาะสม นโยบายและ/หรือการ
ด าเนินการด้านทรัพยากรบคุคลใดๆ ที่ขดักบักฎหมายแรงงานของประเทศจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิ รวมถึงการก าหนดระเบียบปฏิบตัิให้สอดคล้อง
กบักฎหมายแรงงานที่ได้ก าหนดออกมาใหม ่

การเก็บบนัทกึข้อมลูเก่ียวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ในระดบัสงู
และระดบัทัว่ไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องด าเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิด้าน
ทรัพยากรบคุคลของกลุม่ทิสโก้ 
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9.   การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

    เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมส าหรับอนาคต งานในต าแหน่งส าคญัๆ ทัง้หมดจะต้องมีการพฒันาตวัผู้สืบทอดต าแหน่งและมีการ
วางแผนการพฒันาไว้โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะก ากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยการสนบัสนนุจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

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

8.5.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning 
Organization) โดยได้มีการจดัตัง้ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวาง
แผนการพฒันาและจดัหลกัสตูรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับองค์กร ผ่านการพฒันาศกัยภาพและประสิทธิผล การเพ่ิมผลิต
ภาพ และการพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น า โดยการพฒันาองค์กรและบคุลากรในทกุระดบัชัน้ เพื่อพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพให้กับทรัพยากร
บุคคลให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและน ามาซึ่งการพฒันาเชิง
ยทุธศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง โดยระหวา่งปี กลุม่ทิสโก้ได้มีการจดัหลกัสตูรการพฒันาตา่ง ๆ ดงันี ้

1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 

กลุม่ทิสโก้ได้มีการพฒันาหลกัสตูรเฉพาะเพ่ือพฒันาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นในการให้บริการได้อยา่งเชี่ยวชาญ โดยยงัคงค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องได้อยา่งเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจสงูสุดให้กับ
ลกูค้า โดยมีการจดัอบรมส าหรับพนกังานใหม ่และมีการจดัการอบรมซ า้เป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอส าหรับพนกังานที่ออกไปปฏิบตัิหน้าที่ในสาขาของ
ธนาคารอย่างต่อเน่ือง และในปีนี ้ได้เน้นการพฒันาทกัษะการใช้ระบบงาน Core Deposit System ที่มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทกัษะการน าเสนอผลิตภณัฑ์ธนาคาร เพื่อให้ค าแนะน าลกูค้าได้อยา่งครบวงจร 

1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการพฒันาเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้าน
การเงินอย่างครบถ้วน กว้างขวาง เหมาะสมกับอุปนิสัยทางการเงินของลกูค้า เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
สมรรถนะและขยายทีมขายและบริการลกูค้าตามแผนงานหลกัขององค์กรให้เป็นไปได้อยา่งราบร่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดบัเจ้าหน้าที่ลกูค้า
สมัพนัธ์ให้สามารถให้ค าแนะน าด้านการลงทนุและการออมให้แก่ลกูค้าได้ โดยสง่เสริมให้พนกังานมีใบอนญุาตในการแนะน าการลงทนุต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน และยกระดบัการแนะน าการลงทนุตามมาตรฐาน Certified Financial Planner (CFP) 

1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ (Smart CMR Program) 

พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทส าคญัในการน าเสนอและให้
ค าแนะน าผลิตภณัฑ์สินเชื่อรายยอ่ย กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมส าหรับพนักงานใหม่ และมีการจดัการอบรมซ า้อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้
พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น CMR และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยอย่างครบวงจร 
พร้อมฝึกทกัษะที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริการลกูค้าได้อยา่งเป็นมืออาชีพ 

1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซือ้ (Hire Purchase Manager Program) 

ผู้จดัการเชา่ซือ้ (HPM – Hire Purchase Manager) มีบทบาทส าคญัในฐานะผู้น าทีมการตลาด และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับคู่
ค้าของธนาคาร กลุม่ทิสโก้จงึได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมเพื่อให้ผู้จดัการเชา่ซือ้ มีความรู้ในผลิตภณัฑ์ขององค์กรอย่างครอบคลมุ ทัง้ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
และผลิตภณัฑ์ธนาคารและการลงทนุ สามารถให้ค าแนะน ากบัลกูค้าได้อยา่งครบวงจร และเหมาะสมกับความต้องการของลกูค้า อนัแสดงถึงความ
เป็นมืออาชีพและเป็นก าลงัผลกัดนัให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 
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1.5 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program) 

ผู้ จัดการเขตสมหวัง มีบทบาทส าคัญในการบริหารทีมเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมเพ่ือให้ผู้ จดัการฯ มีความรู้ในนโยบาย แนวทางการท าธุรกิจ แม่นย าในการให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
ทะเบียนรถ กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ รวมถึงการกระบวนการท างานที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงทกัษะการบริหาร
จดัการทีม อนัแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นก าลงัผลกัดนัให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Program) 

กลุม่ทิสโก้มีการพฒันาผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อสนับสนนุการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในแง่ของแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจ การให้นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ โอกาสสร้างได้"  ดังนั น้ผู้ ด ารงต าแหน่ง 
“หวัหน้างาน”  ในทกุระดบัที่เป็นพลงัขบัเคลื่อนองค์กรทกุคน ถือเป็นบคุลากรที่มีความส าคญัยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้าใจถึง
บริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (External Change) เพ่ือการปรับตวัให้ทนั แต่ยงัจะต้องสามารถกระตุ้นจงูใจให้ทีมงานภายใน
หน่วยงานของตนเองเกิดความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ตลอดจนวิธีการท างาน ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ด้วย  และ
เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในทกุระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้องค์กร ทิสโก้จึงก าหนดให้มี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
TISCO Leadership Program"  ส าหรับพนักงานระดบัหวัหน้างานทกุคน โดยแบ่งเป็นโครงการส าหรับผู้บริหารระดบักลาง และผู้บริหารระดบัต้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้ น าที่ดี มีความสามารถทัง้ในด้านความเข้าใจเร่ืององค์กร 
ความส าคญัของภาวะผู้น ากบัการบริหารคน การท าความเข้าใจประเภทของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพ่ือรับมือกับ
องค์กรยคุใหม ่และสามารถน าไปพฒันาศกัยภาพของทีมงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัมีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก และ
ผู้ทรงคณุวฒิุ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื่อเปิดมมุมองและกรอบความคิดในการจดัการของผู้บริหารด้วย 

3. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน ทัง้ความรู้เฉพาะทาง 
ความรู้ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โ ดยมี
แผนพฒันาตาม Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนนุให้พนักงานได้รับการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง ไมว่า่จะเป็นการฝึกอบรมที่จดัโดยหน่วยงานภายใน และการฝึกอบรมที่จดัโดยสถาบนัภายนอก  

4. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 

กลุม่ทิสโก้ได้ให้ความส าคญัในการตระหนกัรู้และสง่เสริมให้พนกังานยดึมัน่ในคา่นิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ (Mastery) ความซื่อสตัย์ 
(Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลกูค้า (Customer Priority) นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดอุปนิสัยเพ่ิมเติม คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) และการให้ค าแนะน า (Guidance) เพ่ือให้พนักงานทิสโก้เป็นผู้ ร่วมสร้างโอกาสแก่ลูกค้าและสังคมไทย และในปี 2556 มีการปรับ
สญัลกัษณ์โลโก้ของกลุม่ทิสโก้เป็น “วงแหวนแห่งโอกาส” โดยออกแบบการสื่อสารและหลกัสตูรฝึกอบรมอย่างชดัเจนและบรรจไุว้ในกิจกรรมพนักงาน
ต่างๆ นับตัง้แต่การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอ่ืน ๆ กับได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้เบือ้งต้นด้านการเงิน ผ่านการจดัแคมป์
วิชาการให้กบัเยาวชนในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สง่เสริมการแสดงออกและน าค่านิยมขององค์กรมาใช้
ในการปฏิบตัิหน้าที่ ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Employee of the Month เป็นต้น โดยมีการตัง้ทีมพนักงานสมัพนัธ์ เป็น
ผู้ รับผิดชอบและวางกลยทุธ์ด้านความสมัพนัธ์ภายในองค์กร เพื่อดแูลและสง่เสริมวฒันธรรม คา่นิยม และสิ่งแวดล้อมในองค์กรเป็นการเฉพาะอีกด้วย 

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

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความส าคัญของการที่พนักงานทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพฒันาศกัยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้พัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
การศกึษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อยา่งเป็นระบบ 

 6. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

กลุ่มทิสโก้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญและปัจจัยแห่งความส าเร็จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมาอย่างยาวนาน และ
เพื่อให้การรวบรวมและน าองค์ความรู้เหล่านีไ้ปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการริเร่ิมโครงการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ขึน้ เพื่อถอดองค์ความรู้ในองค์กรให้ครบถ้วนไม่สูญหาย โดยเร่ิมจากบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้ เกษียณอายุ และน ามา
รวบรวมอยา่งเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนกังานได้เรียนรู้ และเป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพฒันาบคุลากรได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “บริษัท”) ในฐานะบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) อยา่งเคร่งครัด รวมทัง้มีการระบไุว้อย่างชดัเจนในข้อบงัคบัของธนาคารให้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการ
ของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งก ากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) โดยอ้างอิงจากหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดตามล าดบั ซึ่งคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการของบริษัทแม่ได้พิจารณาและ
น าเสนอคณะกรรมการธนาคารรับทราบในหลกัการ เม่ือวนัที่ 16 ตลุาคม 2560 เพ่ือบรรลวุัตถปุระสงค์ด้านความยัง่ยืนทัง้ทางธุรกิจและทางสังคม 
รวมถึงการสร้างมลูค่าสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุม่ทิสโก้ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 

ธนาคารมุง่มัน่ที่จะเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า จึงยึดมัน่ที่จะรักษามาตรฐานสงูสดุใน
การก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณตอ่การให้บริการลกูค้าอยา่งรับผิดชอบและเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ ตลอดจนการดแูลรักษาข้อมลู
ของลกูค้า ด้วยตระหนกัวา่ธุรกิจต้องด าเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมและการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น พนักงาน 
ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงน ามาใช้กับบริษัท แต่ยงัรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทยอ่ย  

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

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

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ใช้บงัคบักบับริษัทในกลุม่ทัง้หมด สรุปได้ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นและมุง่มัน่ที่จะพิทกัษ์และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซื อ้ 
ขาย หรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูอยา่งเพียงพอผ่านชอ่งทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชมุเพ่ือ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมลูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานขอ งบริษัท
อยา่งเพียงพอเพ่ือการตดัสินใจ 
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บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย  บุคคลธรรมดาหรือสถาบนั สญัชาติ
ไทยหรือตา่งชาติ ทัง้ที่เป็นผู้บริหารหรือไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดงันี ้

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

นยัส าคญั ไมว่า่จะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบคุคลที่สาม 

บริษัทให้ความส าคญักับการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นจะสามารถใช้สิ ทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองส าคญัตา่งๆ ของกิจการ ซึง่ได้อ านวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 การแจ้งรายละเอียดการประชมุและเอกสารการประชมุ 

บริษัทจดัท าเอกสารการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเปิดเผยให้นักลงทนุทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผยข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัท 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้รายละเอียด
ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น เป็นข้อมลูเดียวกัน นอกจากนี ้บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ ถือ หุ้น
ทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทัง้นี ้รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 

 การเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดเก่ียวกับ
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชมุเพ่ือรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุล่วงหน้าได้ก่อนการประชมุอย่างเพียงพอ และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทัง้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และถกูต้อง นอกจากนี ้ในระหว่างการประชมุ ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยั งมิได้
ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน รวมถึง ผู้บริหา ร 
หรือ กรรมการของบริษัทเข้าประชมุแทนนัน้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา่ 1 คน พร้อมประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้
แนบหนงัสือมอบฉันทะที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง้ สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียน
เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนซึง่น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ประเภทอ่ืน และหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวตัิ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เพิ่มเติมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ประเภทอ่ืนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 8 ท่าน จากจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
88.89 โดยมีผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้และผู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุด้วย 



ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9-3 

 การด าเนินการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุก็ได้ โดยก่อนเร่ิมพิจา รณา
ระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจ านวนหรือสัดส่วนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบสิทธิ ในการ
ลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแตล่ะวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้ แทน
รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชมุ มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทกุวาระรวมทัง้วาระการ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพ่ือให้การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกันมากที่สดุ ทัง้นี ้บ ริษัทได้จดัให้
มีบคุคลภายนอกท าหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท เม่ือเสร็จสิน้การตรวจนับ
คะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง 

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเป็นธรรมตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน และสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้โดยตามกฎหมาย
หรือโดยสญัญาข้อตกลงร่วมกัน บริษัทมุ่งมัน่พฒันากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินที่มีคณุภาพและตอบสนองความ
คาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย 

ผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นี ้ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี ้คูแ่ข่ง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

1. ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมุง่มัน่พิทกัษ์สิทธิขัน้พืน้ฐานและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัได้รับประโยชน์โดยอ้อมจาก

ความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมของบริษัทต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับคู่ ค้า และมี
สว่นส าคญัในการเพิ่มพนูความมัง่คัง่ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกบัท าให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

2. พนกังาน 
พนักงานทัง้ที่เป็นพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสขุอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวด
แวดล้อมในสถานที่ท างาน 

3. ลกูค้า 
บริษัทยึดมัน่ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสญัญาที่ให้กับลกูค้าโดยส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ 

ด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอนัสงูสดุ 

4. คูค้่าและเจ้าหนี ้
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน ในการด าเนินการค้า

ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขค า้ประกัน การบริหารเงินทนุ และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี ้ไว้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพ่ือการต่อต้านการทจุริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition) และพระราชบัญญัติทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

5. คูแ่ข่ง 
บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งเสรีด้วยความเคารพในการแขง่ขนัที่เป็นธรรมและซื่อสตัย์สจุริต โดยท างานภายในกรอบของกฎระเบียบ

ของการแข่งขนัทางการค้าที่เก่ียวข้องและละเว้นจากการกล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัด
การแข่งขนัในตลาด หรืออาจมีผลกระทบในทางลบตอ่อตุสาหกรรมการเงิน 

6. สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการริเร่ิมพฒันาสงัคมให้ดีขึน้ โดยไ ด้ใช้ทรัพยากร

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

นอกเหนือจากการที่ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียยิ่งขึน้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เปิด
ศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ เคาน์เตอร์บริการทัง้ที่ส านักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสีย
แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ ตอ่บริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น จดัให้หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์รับผิดชอบในการรับ
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้นและนักลงทนุ ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help 
Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนักงาน นอกจากนีย้ังมีหน่วยงานก ากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียน หรือเร่ืองส าคญัอื่นๆ เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการก ากับดแูลต่างๆ หน่วยงานเหล่านีจ้ะเป็นผู้คดักรองและ
รายงานเร่ืองที่มีความส าคญัไปยังคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเร่ืองที่มีนัยส าคญัไปยงัคณะกรรมการเพื่อทราบ
ตอ่ไป นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท าแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตัิงานตอ่ข้อร้องเรียนของลกูค้า พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อย่างชดัเจน เพ่ือรักษา
สิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของผู้ ร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนดงักลา่วจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัไว้เป็นความลบั  

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

กลุม่ทิสโก้ก าหนดชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 ชอ่งทาง ดงันี ้

ช่องทางที่ 1    การร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนกังาน  
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วสง่ให้พนกังาน 

ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนโดยจดัท าเป็นหนงัสือ และสง่มาที่  
ฝ่ายก ากบั  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์หรือโทรสารที่หมายเลข  
โทรศพัท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800 

ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ช่องทางที่ 5 ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนกลุม่ทิสโก้ (TISCO HR Help Line) ส าหรับพนกังาน 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

การเปิดเผยข้อมลูจะเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตวัอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 
การแถลงข่าว การประชมุนกัวิเคราะห์รายไตรมาส การประชมุกบันกัลงทนุ และชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัทได้แจ้งผลโดยละเอียดทัง้หมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชมุสามญัประจ าปีหรือการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวนัท าการถดัไปหลงัการประชมุ 

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

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

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

นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้เสียของตน รายละเอียด
ตามข้อ 4 ซึง่จะได้กลา่วถึงตอ่ไปนี ้  

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

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

จากความรับผิดชอบดงักลา่วข้างต้น บริษัทจงึมีนโยบายในการคดัเลือกคณะกรรมการ ทัง้ในระดบัตวับุคคลและระดบัองค์คณะที่มี
ประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคณุลกัษณะและความสามารถที่จ าเป็น อาทิเชน่ ความซ่ือสตัย์สจุริต ความเป็นมืออาชีพ 
และความสามารถในการซกัถามท าความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งเป็นอิสระ  

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดโครงสร้างและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสดัส่วนของกรรมการ
อิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความ
เหมาะสม 

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

เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสามารถอทุิศเวลาในการบริหารจดัการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่ง  
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ในบริษัทอ่ืนได้ไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหาร ควรหลีกเลี่ยงการรับ
ต าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสนบัสนนุในการปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจงึแตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 2 คณะ จะมีกฎบตัรซึง่ระบขุอบเขต หน้าที่รับผิดชอบ และขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
ของตนเอง 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ จดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงการจดัท าหนังสือเชิญประชมุ รายงานการประชุม 
และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ระบไุว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้ มี
อ านาจในการจดัการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551) จดัท ารายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบุคคล
ที่มีความเก่ียวข้องสง่ให้เลขานกุารบริษัท เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่จดัเก็บและจดัท ารายงานความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้แจ้งไปยงัประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

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

(1) บทบาทด้านผลการด าเนินงาน - การก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีแผนกลยทุธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการด า เนินธุรกิจในอนาคตของ
บริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสัน้ ควรมีเป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจดัการจะสามารถน าไปปฏิบตัิและประเมินผลได้อย่า ง
สม ่าเสมอ คณะกรรมการอนมุตัิแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการท าประมาณการโดยฝ่ายจัดการในแต่ละปี แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี ้
การปฏิบตัิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่ง ในกรณีที่การด าเนินงานต่างไปจากแผนที่ก าหนดจะต้องมีการตรวจและวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีค้วรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยฝ่ายจดัการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้า
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอจะช่วยบ่งชี ้
ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบตัิงานจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อด าเนินการแก้ไขได้อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

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

นโยบายจะต้องครอบคลมุกิจกรรมหลกัทัง้หมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เพื่อรองรับแนว
ปฏิบตัิใหมห่รือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจดัท านโยบายที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถป้องกันการ
สื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริษัทจะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเม่ือมีการจดัท านโยบายที่เ ก่ียวข้องรองรับแล้วเท่านัน้ โดยคณะกรรมการควรจดัให้มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม 
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ในการปฏิบัติตามนโยบายนัน้ต้องมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดังกล่าวให้
พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทัง้นีจ้ะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้หมด 
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครัง้คราวเพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทัง้ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสัน้ 

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

(2) บทบาทด้านการก ากบัดแูลกิจการ - การดแูลควบคมุ ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบตอ่ผลงานในหน้าที่   

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

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

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

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

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

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

กรณีที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้กรรมการใหมมี่ความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเต็มที่ โดยส่งมอบคูมื่อ
กรรมการ นโยบาย  และแนวปฏิบตัิของการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ให้แก่กรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการทกุทา่นได้รับการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2560 มีกรรมการที่เข้า
อบรมและสมัมนาอ่ืน เพื่อเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ 

ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
1. นายปลิว มงักรกนก หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก  

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

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

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

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

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

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
5. นายสถิตย์ ออ๋งมณี หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

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

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
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ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
6. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

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

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 

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

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนา ในปี 2560 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูยงัได้ผ่านการอบรม
หลกัสตูรและงานสมัมนาตา่งๆ ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 

4.3 แผนการก าหนดผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทได้มีการก าหนดผู้ สืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคัญไว้ครบทุกต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและ
ต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ด าเนินการดูแลให้มีการจัดท าแผน
สืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม ส าหรับงานในต าแหน่ง
บริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ พิจารณาและประเมินผู้ สืบทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนพิจารณาของบริษัทใหญ่พิจารณาอนมุตัิ โดยพิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ เชน่ คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแตล่ะต าแหน่ง 

5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

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

บริษัทในกลุม่ทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ที่จะรักษามาตรฐานอนัสงูสดุของ
กลุม่ทิสโก้ในเร่ืองความซ่ือสตัย์และจริยธรรมซึง่รวมถึง 

ก) การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั 
ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจดัการอย่างเหมาะสมให้มัน่ใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง

อยา่งมีสาระส าคญัไมมี่สว่นในกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ 
ค) ไม่อนญุาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมลูค่า หรือผลตอบแทนอ่ืนใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นการรับหรือให้

สินบน 
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัญในรายละเอียด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยมีอ านาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตดัสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการ
ชดุตา่งๆ จะต้องมีความเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชดุอื่นที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการพิจารณารายการดงักลา่วเพื่อหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
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คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งชดัเจน โดยสรุปได้ดงันี ้(สามารถดูรายละเอียดได้ที ่ส่วนที ่8 โครงสร้างการจดัการ)  

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

คณะกรรมการบริหารได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ ปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล นายทาคาชิ คโุรเมะ นายชือ-เหา ซุน 
(โฮเวิร์ด ซนุ) และนายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ เป็น กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระในการก ากับดแูลและทบทวนรายงานทางการเงิน การควบคมุ
ภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการก ากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ บริษัท 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที่ในการท าให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งโปร่งใสและครบถ้วนสมบรูณ์ มีการถ่วงดลุและ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจดัท ารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมลูแก่นักลงทนุอย่างทนักาล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจดัจ้างผู้สอบบญัชีอิสระของบริษัท เพ่ือตรวจสอบงบการเงินที่จดัเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินเหล่านัน้ว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ยอบรับ ตลอดจนท าหน้าที่ดแูลความสมัพนัธ์กับผู้สอบ
บญัชีด้วย  

ตามข้อก าหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม่ ภายใต้
หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจวา่ความรับผิดชอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
มีการน ามาใช้และปฏิบตัิจริง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3  
ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางภทัรียา เบญจพลชยั และ นายสถิตย์ อ๋องมณี เป็น 
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท 
(สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท)  

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านตา่งๆ ของธนาคาร 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ท าหน้าที่ควบคมุดแูลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทมาปฏิบตัิ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานตา่งๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผลจากการปฏิบตัิตามนโยบายและกลยทุธ์นัน้ให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้แนวปฏิบตัิในการก ากบัและรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเสี่ยงท าหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร 
ตามแนวทางและข้อก าหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จดัให้มีการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจใหม ่

 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคา มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพิจารณา
สินเช่ือ และควบคมุระเบียบปฏิบตัิในการให้สินเช่ือในระดบัรายการ เพื่อให้มีการดแูลและควบคมุความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครบถ้วน 
ทัง้นีมี้สายงานควบคมุสินเช่ือเป็นหน่วยงานสนบัสนนุในการประเมินและติดตามควบคมุการพิจารณาสินเช่ือในระดบัรายการ และมี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
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9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทแม ่จะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลกัทรัพย์ เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และอ่ืนๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี  และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็น
ที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพืน้ฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่า งกันในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้คณะกรรมการ  
มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทัง้ในด้านอาย ุเพศ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และคณุสมบตัิที่ส าคญัอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถรับความเห็นที่แตกตา่งและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้ โดยก าหนดให้มีจ านวนกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารระดบัสงูมากกวา่จ านวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในขณะที่จ านวนตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะรายจะเป็นไปตามสดัสว่นการถือ
หุ้นเพ่ือการถ่วงดลุอ านาจอยา่งเหมาะสม  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการและ/หรือกรรมการ
อิสระแทนกรณีที่ต าแหน่งกรรมการวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือเลือกตัง้กรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลกัเกณฑ์ใน
การเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทเป็นดงันี ้

1) ให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มี จ านวนไม่
น้อยกวา่ 5 คน โดยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร และมีกรรมการ
ที่มีสญัชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนด 

2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่

บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื่อให้
ได้จ านวนกรรมการที่จะพงึมี   

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

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

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

9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทแม ่จะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลที่มีความสามารถและคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสดุ โดยมีปัจจัยเบือ้งต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ได้แก่ คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกับ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  ซึ่งผู้ บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมี
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ความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทแม่ 
จะเสนอชื่อบคุคลที่ได้รับการคดัเลือกตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป   

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอ่ืนๆ ผู้บริหารสงูสดุจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัทแม ่และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

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

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

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

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

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

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จดัการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

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

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

9.3.4   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1 

ไมมี่ 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทัง้หมด ซึ่งรวมถึงธนาคาร  ซึ่งวางแนวคิด
การบริหารของกลุม่ทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างการบริหารระหว่างธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัทแม่ ภายใต้กรอบดงักล่าว ท าให้มัน่ใจว่าธุรกิจด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน

                                                                    
1 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 4/2552 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2) 
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และมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เทา่เทียมกนัทัง้องค์กร ทัง้นี ้ธนาคาร ในฐานะบริษัทย่อย ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ ซึ่ง
ท าหน้าที่ การตลาดและการขาย ลกูค้าสมัพนัธ์ ตลอดจนการด าเนินธุรกรรม และการควบคมุเครดิต  ในขณะที่บริษัทแม่ท าหน้าที่ก ากับดแูล 
ก าหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทัง้หมด บริษัท แม่ยังรวมศูนย์การควบคุมและ
หน่วยสนบัสนนุทัง้หมดส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย 

บริษัทแม่ ในฐานะบริษัทก ากับดแูล เป็นผู้ก าหนดทิศทางกลยทุธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจดัสรรทรัพยากรของบริษัทในกลุ่มทัง้หมด 
แม้ว่ากลุ่มทิสโก้จะใช้กระบวนการจดัท าและด าเนินแผนกลยทุธ์ทัง้จากระดบับนลงสู่ล่าง และจากระดบัล่างขึน้สู่บน แต่คณะกรรมการเท่านัน้ที่มี
อ านาจสงูสดุในการอนมุตัิรูปแบบธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกลยทุธ์องค์กร แผนธุรกิจ และงบประมาณด้านการเงิน ซึ่งน ามาปฏิบตัิโดยบริษัทใน
กลุม่ทิสโก้ 

ด้วยอ านาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายก ากับดูแลกิจการ บริษัทแม่จะเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ของบริษัทยอ่ยทัง้หมด ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ อนมุตัิธุรกรรมที่มีนยัส าคญั และติดตามผลการด าเนินงานและประเด็นที่มี
นยัส าคญัของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแม่ 

หน่วยงานสนับสนนุและควบคุมทัง้หมดจะถกูรวมศนูย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการก ากับดแูลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเ สริม
ความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ทัง้นี ้การบริหารงานแบบรวมศนูย์ ครอบคลมุถึง
การก ากบัดแูล กลยทุธ์และการวางแผน การเงินและบญัชี การบริหารความเสี่ยง การควบคมุเครดิต การก ากบัและการควบคมุภายใน ทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดท านโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ส าหรับบริษัทในกลุ่มทัง้หมด ในขณะที่บริษัทย่อยท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงิน ที่
หลากหลายรูปแบบจะมีบทบาทหลกัในด้านการตลาดและการขาย ลกูค้าสมัพนัธ์ การส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการแก่ลกูค้า รวมถึงการด าเนิน
ธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่ก าหนด  โดยบริษัทย่อยจะรายงานผล
ประกอบการและกิจกรรมหลกัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ยอย่างสม ่าเสมอตอ่คณะกรรมการบริษัทแม่ เพื่อการก ากับดแูลรวมถึงในเร่ืองการตดัสินใจ
และการควบคมุในเร่ืองที่ส าคญั ทัง้นี ้การตดัสินใจที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การ
ควบรวมหรือการร่วมเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ของบริษัทยอ่ย จะต้องได้รับการอนมุตัิจากบริษัทแม่ 

นอกจากนี ้ธนาคารได้รับการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดแูลหรือก ากบัสว่นงานหลกัท่ีมีความส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของธนาคาร โดยบริษัทแม่ได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหารดงักล่าวมา
บริหารจดัการธนาคารเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเชน่เดียวกบัก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถอทุิศเวลาในการบริหารจดัการ
ธนาคารได้อยา่งเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุม่ ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการของบริษัทแม ่

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

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ธนาคารได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยตุิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
การรักษาความลบัของลกูค้า และการไม่ให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงาน    

                                                                    
1 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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ไม่น าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมลูแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวม    
แนวปฏิบตัิทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคบั รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบตัิงาน (Compliance 
Manual) รวมทัง้ก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่อาจเกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการลกูค้า 

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

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

การไมป่ฎิบตัิตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบตัิที่กลุม่ทิสโก้ก าหนด รวมถึงการน าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอ่ืนใด 
กลุม่ทิสโก้จะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบก าหนด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1    ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)  

กลุม่ทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 3,818,000 บาท  

9.6.2    ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  

ธนาคารทิสโก้บนัทกึคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ในรอบปีบญัชี 2560 ซึ่งได้แก่ การจดัท ารายงานพิเศษตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ให้แก่ บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 3,050,000 บาท 

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

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิง
จากหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งคณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทแม ่ได้พิจารณาพบวา่บริษัทได้น าหลกัปฏิบตัิสว่นใหญ่มาปรับใช้แล้วและน าเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลกัการ ในการ
ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2560 เม่ือวนัที่ 16 ตลุาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทแม่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกโดยสมาคมธนาคารไทย โดย
คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 เพ่ือให้ครอบคลมุและทนัตอ่พฒันาการด้านการก ากบัดแูลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุม่ทิสโก้เชื่อมัน่วา่การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็น
สิ่งส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง มัน่คง อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว เพื่อเป็นการผลกัดนัให้เกิดการด าเนินการด้านการพฒันาความยัง่ยืน
ในทกุกระบวนการธุรกิจภายในกลุ่ม  กลุ่มทิสโก้ได้มีการก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนและด าเนินธุรกิจและกรอบการด าเนินการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขึน้ (Sustainability Development Framework) เพื่อสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการในแต่ละหัวข้อด้านความยั่งยืนที่มี
สาระส าคญัตอ่องค์กร ซึง่ครอบคลมุหวัข้อด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, Social  and Governance: ESG) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  ตลอดจนการน าปัจจยัด้าน ESG ผสมผสานเข้ากับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกั เพื่อสนับสนนุให้เกิดการด าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม การสร้างคณุคา่ตอบแทนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอก ควบคู่ไปกับการสร้างคณุค่าทางสงัคมและ
ชมุชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ยังผนวกการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื น 
(Sustainable Development Goals; SDGs) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติเข้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายการด าเนินธุรกิจตามแนวการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนขององค์กรด้วย 

จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ  ภายใต้หลกัการบรรษัทภิบาลอย่างต่อเน่ือง  โดยค านึงถึงการ
สร้างสรรค์สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งรับผิดชอบ ควบคูไ่ปกบัการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน  ท าให้ในปี 2560 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“TISCO”)  ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยัง่ยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) 
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลากว่า  47 ปี โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
แนวนโยบายด้านการก ากับดแูลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีการปลกูฝังให้พนักงานปฏิบตัิงานด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริตโดยก าหนดไว้เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กรและระบเุป็นแนวปฏิบตัิในคูมื่อการปฏิบตัิงานของพนกังาน  

โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฎิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เม่ือวนัที่ 8 ตลุาคม 2556 และได้รับรองการตอ่อายกุารรับรองฐานะตอ่ไปอีก 3 ปี เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2559 

กลุม่ทิสโก้ได้มีการจดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต โดยมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของนโยบายและแนว
ปฏิบตัิที่ก าหนดเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยสาระส าคญัของแนวปฏิบัติที่ก าหนดมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
เชน่ การประกาศบนอินทราเน็ตขององค์กร การจดัเป็นสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ การจดัประชมุชีแ้จงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่ง
กลุ่มทิสโก้มีการบรรจุสาระส าคัญเก่ียวกับแนวปฏิบัติในเร่ืองของการต่อต้านทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน 
(Compulsory KPI) นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ยงัจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทกุปี โดยมีการรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณารับทราบและด าเนินการตามความเหมาะสม ในส่วนของการแสดงถึงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
นอกเหนือจากการจดัสง่หนงัสือชีแ้จงเจตนารมณ์ต่อคู่ค้าขององค์กรแล้ว กลุ่มทิสโก้ยงัมีการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ดงักล่าวต่อสาธารณชนผ่านการ
ร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือกลุ่มความร่วมมืออ่ืนที่ต่อต้านทจุริต รวมถึงการให้ความร่วมมือกับโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในการสื่อสารแนวปฏิบตัิที่พึงมีเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปขั่นให้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทอ่ืนๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและขอการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

กลุม่ทิสโก้ออกแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทจุริต (Anti-Corruption Policy) และให้มีผลบงัคบัใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนใน
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กลุม่ทิสโก้ โดยแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องเก่ียวกบัคอร์รัปชัน่ของกลุม่ทิสโก้ ได้รวบรวมแนวปฏิบตัิเพ่ือป้องกันหรือลดโอกาส
การในเร่ืองที่อาจจะถกูใช้เป็นช่องทางในการทจุริตคอร์รัปชัน่, รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบตัิต่อคู่ค้าหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจตลอดจนการ
ก าหนดชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั การสื่อสารและการอบรม แนวทางในการเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกเก่ียวกับเจตนารมณ์ขององค์กรใน
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ การรายงานผลตอ่ผู้บริหารระดบัสงู และการตรวจสอบและการให้ความเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจวา่ ผู้บริหารและพนกังานในทกุระดบัชัน้จะสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมส าหรับแตล่ะสถานการณ์  

โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) โดยกลุ่มทิสโก้เป็น 1 ใน สถาบนัการเงิน
กลุม่แรกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เม่ือวนัที่ 8 ตลุาคม 2556 โดยได้รับการรับรองว่า มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ในระดบัประเทศ และเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุม่ทิสโก้ได้รับรองการตอ่อายกุารรับรองฐานะตอ่ไปอีก 3 ปี  

การด าเนินการการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ที่กลุม่ทิสโก้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

1. ก าหนดให้ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทกุคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบตัิตนอยา่งซ่ือสตัย์สจุริต ยึดมัน่ในมาตรฐานสงูสดุของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตัิงานและการให้บริการลกูค้า 
พร้อมทัง้ปลกูฝังคา่นิยมนีใ้ห้แก่พนกังานตัง้แตว่นัแรกที่เข้าท างานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังาน 

2. จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต (Corruption Risk) เป็นประจ าพร้อมกบัการประเมินความเสี่ยงประจ าปี  

3. บริษัทมีการทบทวนการปฏิบตัิงาน เร่ือง ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยมีการทบทวนแนว
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ า พร้อมทัง้ก าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดส าหรับพนักงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 

4. จดัให้มีการอบรมและการสื่อสารให้พนกังานรับทราบ โดยบรรจเุป็นเนือ้หาในการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) 
ส าหรับหนกังานประจ าทกุคนต้องเข้าท าการทดสอบและต้องสอบให้ได้ร้อยละ 100 รวมถึงการจดัสมัมนาให้กับกรรมการและผู้บริหาร
ขององค์กรโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุจากภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของธุรกิจ
การเงินที่มีสว่นสนบัสนนุการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของประเทศ 

5. จดัให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยมีช่องทางรับเร่ืองจากบุคคลภายนอกและพนักงาน
ภายใน โดยเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนจะถกูน าไปสืบหาข้อเท็จจริง และข้อมลูผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 

6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง แสดงออกถึงเจตนารมณ์การต่อต้านผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความ
ร่วมมืออ่ืนที่ตอ่ต้านการทจุริตเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยปี 2560 เป็นปีที่ 7 ที่กลุม่ทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการ
แสดงออกถึงการสนับสนนุการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี 2560 ได้แก่ การร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รัปชั่น 
2560” ที่จดัขึน้ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ในวนัพธุที่ 6 กันยายน 2560 และ “งานต่อต้านคอร์รัปชนั
สากล (ประเทศไทย)” ที่จดัขึน้ที่ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวนัเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 

7. ปรับปรุงกระบวนการในการจดัซือ้ให้มีกระบวนการในการควบคมุที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ เพ่ือลดโอกาสในการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
นอกจากนีมี้การก าหนดให้กรณีที่มีการจดัซือ้จดัจ้างที่มีมลูคา่รายการสงูต้องผ่านการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของราคาและ
เงื่อนไขของการจดัซือ้จดัจ้างจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ 

8. ปรับปรุงแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับของขวญัให้มีความเข้มงวดมากขึน้ โดยก าหนดห้ามมิให้รับของขวญั หรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใด ๆ 
ทกุประเภทจากลกูค้า คูค้่า ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจในทกุวาระโอกาส กรณีที่ไมส่ามารถปฏิเสธการรับได้ กลุ่มทิสโก้จะน าไปบริจาค 
เพื่อการกศุลหรือสาธารณประโยชน์กบัมลูนิธิทิสโก้ องค์กรการกศุลอ่ืน หรือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไปและในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 นี ้กลุ่มทิสโก้มีการจดัท าหนังสือแจ้งการขอความร่วมมือในการงดให้ของขวญักับพนักงานและผู้บริหาร และน าส่งเพื่อขอ
ความร่วมมือไปยงัลกูค้า คูค้่า ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจของกลุม่ทิสโก้  

9. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดแูลในการเปิดเผยผลการประเมินความคืบหน้าขององค์กรเก่ียวกับการด าเนินการ
เก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยปัจจบุันกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่  4 คือเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็น



ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

10-3 

สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน่และอยู่ในการระหว่างการต่อยอดไปสู่ระดับที่  5 ในการ
ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าหรือบริษัทที่มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

10. ในสว่นของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทจดัการกองทนุ ซึง่เป็นบริษัทภายในกลุม่ของทิสโก้ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการในการ
สนับสนนุการด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่เป็นอย่างดี บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัดที่มีการ
ประกอบธุรกิจจดัท าบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียน ได้มีการเปิดเผยผลการประเมินความคืบหน้าของการด าเนินการเก่ียวกับการ
ป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ของบริษัทจดทะเบียนนัน้ไว้ในบทวิเคราะห์ด้วย เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของ
ผู้ลงทนุ  

ในขณะที่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด มีการเปิดเผยผลการประเมินความคืบหน้าของการด าเนินการเก่ียวกับการป้องกัน
การมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่ของบริษัทไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทนุ และเร่ิมมีการน าผลการประเมินดงักล่าว รวมถึงการได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นหนึ่งในปัจจยัในการพิจารณาลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัท 

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

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ได้รับในปี 2560  

ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวลัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน อนัเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในการด าเนินนโยบายและ
ผลการด าเนินงานที่โดดเดน่ในปี 2560 มีดงันี ้

รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น  

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัธุรกรรมทางการเงินในตลาดทนุดีเดน่  (Outstanding Deal of the Year Awards) ประจ าปี 
2560 ในพิธีมอบรางวลั SET Awards 2017 จดัขึน้โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่ธนาคารทิส
โก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) หรือ BCPG 

รางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand 

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

รางวัล Best Acquisition Financing  

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

รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market   

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

ธนาคารทิสโก้ได้ตระหนกัถึงและให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคมุภายในที่ดี
เพื่อสนบัสนนุให้ธนาคารทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน โดยเร่ิมต้นตัง้แต่
การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการ
ถ่วงดลุ การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่ส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ธนาคารทิสโก้มีการน าไปปฏิบตัิใช้ภายใต้
มาตรฐานและระบบการควบคมุที่เป็นแนวปฏิบตัิเดียวกนั รวมถึงมีการจดัท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนด
ชอ่งทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม 

 การก ากบัดแูลระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและควบคมุแบบรวมศนูย์อยู่
ที่บริษัทใหญ่และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีโครงสร้างส าคญัดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทัง้หมดของธนาคารทิสโก้โดยมีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคมุตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ส าหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดแูลความเสี่ยงและควบคมุการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง
แบบรวมศนูย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส าหรับธนาคารซึง่เป็นบริษัทยอ่ยภายในกลุม่ทิสโก้ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ก ากับดแูลการบริหารจดัการความ
เสี่ยงในสว่นที่เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบง่ออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ่ที่มีปัญหา  เป็นต้น ทัง้นีแ้นวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคมุของธนาคารทิสโก้จกัมีการด าเนินการ
ภายใต้แนวนโยบายส าหรับการควบคมุภายใน นโยบายการก ากับดแูลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิงาน
กลางที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท าหน้าที่อยา่งเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน
ซึง่ก าหนดและก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จกัมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในที่มีการจดัท าโดยฝ่ายจดัการของทางบริษัทเป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ในส่วนของการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจักมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบตัิงานและคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้เพื่อประเมินความถกูต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ความโปร่งใส
ของการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในของทกุการปฏิบตัิงาน และการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทมีการปฏิบตัิงานที่เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบงัคบัใช้จากทางการ  ส าหรับบริษัทย่อยอ่ืนที่มีความส าคญัและอยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลจะก าหนดให้มีการจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคมุและตรวจสอบ
ภายในของแตล่ะบริษัท โดยในสว่นของกลุม่ทิสโก้นัน้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถกูแต่งตัง้โดยบริษัท โดยมีการปฏิบตัิอย่างเป็นอิสระ
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของธนาคารและประเมินความถกูต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของ
ธนาคาร และการปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบงัคบัใช้จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส าหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริษัทอ่ืน ๆ ก าหนดให้มีการรายงานมาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 

สรุปภาพรวมระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทัง้ในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับ
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถ
ปฏิบตัิตามกฎหมายได้อยา่งเหมาะสม ซึง่ภาพรวมของระบบการควบคมุภายทัง้ 5 องค์ประกอบที่ส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้
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1) สภาพแวดล้อมในการควบคมุภายใน   

ธนาคารทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เร่ิมตัง้แต่การก าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคณุค่าหลักขององค์กร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคมุภายใน , การจัดให้มีโครงสร้างสายการ
รายงานที่มีความถ่วงดลุและการก าหนดอ านาจในการสัง่การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานเพ่ือให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ ใน
ส่วนของการก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการบริษัทจกัท าหน้าที่ในการก ากับดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพ
ของการควบคมุและบริหารความเสี่ยง ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจกัท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

ตามสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในของธนาคารทิสโก้นัน้ มีการก าหนดระดบัชัน้ของแนวการป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงเป็น
สามระดับ แนวการป้องกันในระดับชัน้ที่หนึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงชัน้ผู้ บริหารในการก าหนดมาตรการในการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด  แนวการป้องกันในระดบัชัน้ที่สองด าเนินการ
โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยท าหน้าที่ในการก าหนดแนวนโยบายในการบริหารจดัการความเสี่ยงและก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน ในส่วนของ
แนวการป้องกันชัน้ที่สามรับผิดชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจดัการความเสี่ยงและระบบการควบคมุ 

2) การประเมินความเสีย่ง 

ธนาคารทิสโก้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในเป็นอยา่งดี โดยได้มีการแต่งตัง้และมอบหมายคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท าหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท านโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ส าคญั รวมทัง้การ
ก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคมุความเสี่ยง นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าการประเมินและวดัระดบัความ
เสี่ยงที่ส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจดัหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ และความเสี่ยงด้านการ
ทจุริต การจดัการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิด้าน
การบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้กบัผู้บริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอยา่งสม ่าเสมอ    

3) การควบคมุการปฎิบติังาน 

ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคมุแบบรวมศนูย์เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบตัิงานภายใต้ระบบการ
ควบคมุที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคมุหลกัที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดระบบการควบคมุจกัมีการก าหนดให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการปฏิบตัิงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้อยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้ มีการก าหนดการแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามและควบคมุและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุเพ่ือให้เกิด
การถ่วงดลุและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม การให้ความส าคญักับการก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตามแนวนโยบายและแนว
ทางการควบคมุหลกัของบริษัท การติดตามและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  

นอกจากนี ้ในการพิจารณาอนมุัติธุรกรรมใดๆที่เก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับบริษัท บริษัทมีการก าหนดแนวนโยบายให้มีการค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) ตามหลกับรรษัทภิบาล
และนโยบายการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล 

ธนาคารทิสโก้มีการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อให้เกิดการบริหารจดังานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทได้มีการน าเทคโนโลยีรวมถึงระบบการ
รักษาความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการเก็บ
รักษาข้อมลูส าคญัตา่งๆ นอกจากนี ้ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดชอ่งทางและกระบวนการในการสื่อสารข้อมลูภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม
และจ าเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมลูไปยงัผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกได้อยา่งถกูต้องครบถ้วนและทนัเวลา 
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5) ระบบการติดตามผล 

ธนาคารทิสโก้มีการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อยูเ่สมอ นอกเหนือจากการก ากบัดแูลโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการแล้ว ธนาคารทิสโก้ยงัจดัให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสาร
ข้อมลูข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที รวมถึง
การก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบตัิหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานก ากับที่ท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคมุและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานที่ก ากบัดแูลตามแผนงานที่ก าหนด ผลการก ากบัดแูลและการตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามการควบคมุภายในมีการก าหนดให้รายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่านซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
เข้าร่วมประชมุครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทดงักล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน
และบคุลากรอยา่งเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบการปฏิบตัิงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีกระบวนการติดตามควบคมุดแูลการ
ด าเนินงานของบริษัทยอ่ยให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีและมีมาตรการในการป้องกันการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมต่อระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทในปี 2558 แตอ่ยา่งใด 

11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1) หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

ธนาคารทิสโก้ได้มอบหมายให้ คณุจิราภรณ์ ซอสขุไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายผู้ ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น อิสระภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คณุจิราภรณ์ ซอสขุไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต าแหน่งหนึ่ง
ด้วย โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

(2)   หวัหน้าฝ่ายก ากบั (Compliance Department)  

ธนาคารทิสโก้มอบหมายให้คณุดลุยรัตน์ ทวีผล ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าฝ่ายก ากับ (Corporate Compliance Department) เพ่ือ
ท าหน้าที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้  ทัง้นี ้ฝ่ายก ากับอยู่ภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของส านักก ากับกิจการ (Governance Office)  ซึ่งบริษัทใหญ่มอบหมายให้คณุไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าส านักก ากับ
ดแูลกิจการ โดยมีคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

ธนาคารทิสโก้ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งปรากฎในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินของธนาคารปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่ง
รายการดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเง่ือนไขและ
ราคาที่ใช้กบัลกูค้าทัว่ไป 

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุผลของรายการ 

การท ารายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ดงักลา่ว มีความจ าเป็นและมีความสมเหตผุลของการท ารายการเพื่อประโยชนสงูสดุของธนาคาร ซึ่งเป็น
รายการที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจปกติของกลุม่ทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่าง
กนัดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

12.2    มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ธนาคารจะพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการท ารายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก 
ผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุัติรายการดังกล่าว ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพื่อความ
โปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ธนาคารได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี           
(Good Governance) และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ยงัได้จดัให้มีนโยบายการท ารายการ
ระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบงัคบัใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทัง้หมด กลุ่มทิสโก้จึงไม่มี
นโยบายสนบัสนนุการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดงักล่าวจะเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติของกลุม่ทิสโก้  
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นางสาวสมใจ คณุปสุต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นางสาวสมใจ คณุปสุต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของธนาคาร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
เงินสด 1,323,405               1,147,866               1,100,349               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 43,176,522             37,061,867             29,662,703             
เงินลงทนุสทุธิ 5,932,024               5,552,994               7,185,422               
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ
   เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 263,449,589          240,579,109          254,617,453           
   ดอกเบีย้ค้างรับ 669,461                  484,024                  502,279                   
   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 264,119,050          241,063,133          255,119,732           
   หกั: รายได้รอตดับญัชี (18,512,545)           (19,084,912)           (20,351,171)            
   หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,700,347)           (7,490,786)              (5,570,490)              
   หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (8,948)                      (9,748)                      -                            
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 234,897,210          214,477,687          229,198,071           
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 777                          6,739                       44,346                     
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุสทุธิ 32,778                     31,363                     31,363                     
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 676,107                  668,641                  713,642                   
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 342,255                  359,083                  279,091                   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 427,676                  218,806                  11,474                     
สินทรัพย์อ่ืน 1,466,541               1,216,780               1,573,698               

รวมสินทรัพย์ 288,275,295       260,741,826       269,800,159        

ณ วันที่

งบแสดงฐานะการเงนิ
                                                           ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                           
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(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
เงินรับฝาก 181,499,272          155,950,816          159,046,427           
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 3,852,908               4,970,868               9,963,505               
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 431,361                  180,242                  356,335                   
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 29,815                     34,118                     41,898                     
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืม 63,638,619             64,398,919             67,618,919             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 347,218                  272,390                  205,542                   
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 695,165                  734,762                  867,126                   
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 602,095                  446,942                  228,591                   
เงินปันผลค้างจา่ย 2,764,703               2,027,449               1,105,881               
หนีส้ินอ่ืน 5,489,267               4,281,352               4,551,186               

รวมหนีสิ้น 259,350,423       233,297,858       243,985,410        

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

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

ทนุที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว
หุ้นบริุมสทิธิ 104 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 1                               1                               1                               
หุ้นสามญั 921,567,588 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 9,215,676               9,215,676               9,215,676               

9,215,677               9,215,677               9,215,677               
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,543,024               2,543,024               2,543,024               
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 222,204                  226,295                  242,398                   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 984,000                  984,000                  984,000                   
   ยังไมไ่ด้จดัสรร 15,959,967             14,474,972             12,829,650             

รวมส่วนของเจ้าของ 28,924,872         27,443,968         25,814,749         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 288,275,295       260,741,826       269,800,159        

 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 
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(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

รายได้ดอกเบีย้ 15,531,009            15,194,498             16,004,303            

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (4,683,185)             (4,958,671)              (6,564,753)             

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 10,847,824         10,235,827         9,439,550           

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 3,293,292               3,139,462               3,133,395               

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (110,866)                 (96,148)                   (65,389)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,182,426           3,043,314           3,068,006           

ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 907                          (2,538)                      14,366                    

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 19,556                    11,878                     24,075                    

คา่ปรับที่เก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 350,295                  340,421                  432,059                  

รายได้คา่ส่งเสริมการขายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 751,879                  273,903                  348,001                  

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 237,745                  168,406                  156,740                  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,390,632         14,071,211         13,482,797         

คา่ใช้จา่ยส่งเสริมการขายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 774,535                  302,924                  396,303                  

รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 14,616,097         13,768,287         13,086,494         

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน 2,654,497               2,276,592               1,764,702               

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ 951,602                  768,329                  760,766                  

คา่ภาษีอากร 244,838                  200,025                  204,007                  

คา่ใช้จา่ยการบริหารงานสนบัสนนุ 1,708,833               1,326,147               1,083,752               

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 935,211                  835,311                  772,936                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 6,494,981           5,406,404           4,586,163           

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 2,760,448               3,740,214               4,869,674               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,360,668           4,621,669           3,630,657           

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,060,111               934,112                  716,351                  

ก าไรส าหรับปี 4,300,557           3,687,557           2,914,306           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวัดมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (1,705)                     (16,721)                   (2,305)                     

ผลกระทบภาษีเงินได้ 341                          3,344                       461                          

รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษีเงินได้ (1,364)                     (13,377)                   (1,844)                     

รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (66,983)                   (21,890)                   5,504                       

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13,397                    4,378                       (1,100)                     

รายการที่จะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษีเงินได้ (53,586)                   (17,512)                   4,404                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (54,950)              (30,889)              2,560                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 4,245,607           3,656,668           2,916,866           

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 4.67                   4.00                   3.16                   

                ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่
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(หนว่ย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 5,360,668               4,621,669               3,630,657               

รายการปรับกระทบก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จาก

กิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 152,267                  107,014                  85,354                     

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 4,648,067               5,785,159               6,596,263               

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

คา่เผ่ือขาดทนุจากมลูคา่ที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย 394                          11,128                     1                               

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (15,745)                   (16,966)                   (26,437)                    

(ก าไร) ขาดทนุที่ยังไมเ่กิดขึน้จริงจากปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ

และตราสารอนพุนัธ์เพ่ือค้า (4,303)                      (7,780)                      6,387                       

ก าไรจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ (4,870)                      (4,463)                      (1,251)                      

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 3,037                       323                          2,476                       

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (1,415)                      -                                -                                

ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (77,268)                   (70,256)                   (48,107)                    

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 25,314                     53,094                     47,928                     

รายได้ค้างรับลดลง (2,286)                      (7,170)                      (2,000)                      

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 407,439                  210,171                  (183,619)                 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (10,847,824)           (10,235,827)           (9,439,550)              

รายได้เงินปันผล (125,796)                 (65,825)                   (78,529)                    

เงินสดรับดอกเบีย้ 15,710,694             15,408,762             16,201,645             

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (3,708,413)              (4,086,264)              (5,647,716)              

เงินสดรับเงินปันผล 125,796                  65,825                     78,529                     

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (1,100,164)              (915,371)                 (894,901)                 
     ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 10,541,921                  10,857,643          10,326,308

                                                           ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                         

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่
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(หนว่ย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

     สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (6,114,655)              (7,399,164)              7,189,960               

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 3,344,544               6,526,563               13,678,578             

ทรัพย์สินรอการขาย 1,833,509               2,081,318               2,473,522               
สินทรัพย์อ่ืน (22,406)                   338,585                  (423,262)                 

     หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก 10,926,793             (3,095,611)              (47,344,880)            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,117,960)              (4,992,636)              (388,879)                 

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

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 6,562,700               (19,400,000)           (5,797,900)              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (17,468)                   (8,136)                      (13,668)                    

หนีส้ินอ่ืน (579,980)                 (1,249,459)              (338,416)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 25,608,117         (16,516,990)        (20,682,219)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (7,809,234)              (7,341,205)              (17,201,604)            

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 7,447,916               8,969,458               23,350,020             

     เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ (76,845)                   (49,504)                   (53,355)                    

     เงินสดจา่ยจากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (63,208)                   (92,857)                   (67,476)                    

     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 4,870                       4,496                       1,251                       

     เงินสดจา่ยซือ้ธุรกิจ (15,585,628)           -                           -                            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16,082,129)        1,490,388           6,028,836           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว 19,600,000             16,180,000             17,680,000             

เงินสดจา่ยช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว (26,923,000)           -                                (2,000,000)              

เงินปันผลจา่ย (2,027,449)              (1,105,881)              (1,105,881)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (9,350,449)          15,074,119         14,574,119         

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 175,539              47,517               (79,264)               

เงินสด ณ วันต้นปี 1,147,866               1,100,349               1,179,613               

เงนิสด ณ วันปลายปี 1,323,405           1,147,866           1,100,349           

                                                           ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                       

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 74.5 72.4 65.4
อตัราก าไรสทุธิ (%) 29.4 26.8 22.3
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.3 13.8 11.7
อตัราดอกเบีย้รับ (%) 5.5 5.7 5.5
อตัราดอกเบีย้จา่ย (%) 2.0 2.1 2.6
สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ (%) 3.6 3.5 2.9
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 2.9 2.5 2.8

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสนิทรัพย์ (%) 4.0 3.9 3.3
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.6 1.4 1.0
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.05 0.05 0.05

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 9.0 8.5 9.5
อตัราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยมืและเงินฝาก (%) 99.7 100.4 103.2
อตัราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (%) 135.0 142.0 147.3
อตัราสว่นเงินฝากต่อหนีส้นิรวม (%) 70.0 66.8 65.2
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล (%) 64.3 55.0 37.9

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)

อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 4.4 3.4 2.4
อตัราสว่นหนีส้ญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 1.3 1.7 3.2
อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือที่หยดุรับรู้รายได้1 ต่อสนิเช่ือรวม (%) 2.5 3.0 3.1
อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อหนีท้ี่ไม่กอ่ให้เกิดรายได้ (%) 202.0 146.5 80.7
อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับต่อสนิเช่ือรวม (%) 0.3 0.2 0.2

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratios)
อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เสีย่ง (ค านวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 20.72 19.59 18.01
1ตามค านิยามของ ธปท.

ปี 2558ปี 2559ปี 2560
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทสิโก้ในปี 2560 เทยีบกับปี 2559  

ภาวะตลาดเงนิตลาดทุน 

ในปี 2560 เศรษฐกิจในประเทศขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง ตามภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับการ
บริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนที่ขยายตวัได้ดี อีกทัง้การใช้จ่ายภาครัฐเร่ิมส่งสญัญาณการฟืน้ตวัในช่วงปลายปี ในขณะที่การใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากอัตราหนีค้รัวเรือนที่ยงัคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2560 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า มาอยูท่ี่ 871,647 คนั ทัง้นี ้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.66 จากราคาน า้มนัที่ปรับตวั
สงูขึน้  

ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1 วนั) ที่ร้อยละ 1.50 ตลอดปี 2560 อัตราดอกเบีย้เงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่ร้อยละ 0.93 ในขณะที่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 
แหง่ ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 6.26 มาอยูท่ี่ร้อยละ 6.20 จากสิน้ปี 2559  

ภาวะตลาดทนุในปี 2560 ยงัคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ปิดที่ 1,753.71 จดุ เพ่ิมขึน้ 210.77 จดุ หรือร้อยละ 13.7 
เม่ือเทียบกบัสิน้ปีก่อนหน้าที่ 1,542.94 จดุ สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุต่อเศรษฐกิจไทย ทัง้นี ้มลูค่าการซือ้
ขายเฉลี่ยตอ่วนัลดลงจาก 50,244.97 ล้านบาทในปี 2559 มาเป็น 47,755.37 ล้านบาท 

เหตุการณ์ส าคัญ 

เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 มีมติอนมุตัิการรับโอนธุรกิจลกูค้าราย
ยอ่ยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งการรับโอนธุรกิจดงักล่าวประสบความส าเร็จเป็นที่เรียบร้อยเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 
2560 ซึ่งธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) รับโอนกิจการธุรกิจลกูค้ารายย่อย ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเช่ือ
ธุรกิจรายยอ่ย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) และเงินฝากรายยอ่ย รวมทัง้รับโอนสาขาธนาคารเพิ่มอีก 4 สาขา ทัง้นี ้การรับโอนกิจการ
ดงักลา่วเป็นไปตามแผนการเติบโตและการขยายฐานลกูค้าของกลุ่มทิสโก้ พร้อมทัง้ขยายผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินส าหรับลกูค้ารายย่อย
อยา่งทัว่ถึงแก่ลกูค้าทกุกลุม่ 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในปี 2560 จ านวน 4,300.56 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 613.00 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ 16.6) โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ดอกเบีย้สุทธิ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลักประกอบกับ
คา่ใช้จา่ยส ารองหนีส้ญูที่ลดลงจากปีก่อนหน้า รายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.0 จากความสามารถในการรักษาอตัราดอกเบีย้ของสินเชื่อรวม 
และการบริหารจดัการต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการเพิ่มขึน้ของรายได้ดอกเบีย้จากธุรกิจสินเช่ือที่รับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกัปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ตามการขยายตวัอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้า
ประกันภยั และการเร่ิมเปิดให้บริการขายกองทนุและผลิตภณัฑ์ประกันแบบ Open Architecture อย่างเต็ม ในส่วนของการตัง้ส ารองหนีส้ญูลดลง
ร้อยละ 26.2 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ตามคณุภาพสินทรัพย์โดยรวมที่ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า 

ธนาคารมีก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 4.67 บาท เทียบกับก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานจ านวน 
4.00 บาทในปี 2559 สว่นอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยส าหรับปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 15.3 เทียบกบัปี 2559 ที่ร้อยละ 13.8 
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(1) โครงสร้างรายได้ของธนาคาร 

โครงสร้างรายได้ของธนาคารส าหรับปี 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของธนาคารทิสโก้ ส าหรับปี 2559 และ 2560 

ประเภทของรายได้ 

ปี 2559 ปี 2560  เปลี่ยนแปลง  

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น YoY 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
รายได้ดอกเบีย้      
เงินให้สนิเช่ือ  5,456.42  39.6   6,527.06  44.7  19.6 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  487.44  3.5   573.70  3.9  17.7 
เงินให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน  9,099.61  66.1   8,286.28  56.7  (8.9) 
เงินลงทนุ  151.02  1.1   143.97  1.0  (4.7) 
รวมรายได้ดอกเบ้ีย  15,194.50  110.4   15,531.01  106.3  2.2 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (4,958.67) (36.0) (4,683.19) (32.0) (5.6) 
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  10,235.83  74.3   10,847.82  74.2  6.0 

รายได้คา่ธรรมเนียม      
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  3,139.46  22.8   3,293.29  22.5  4.9 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (96.15) (0.7) (110.87) (0.8) 15.3 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  3,043.31  22.1   3,182.42  21.8  4.6 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ ธุรกรรมเพ่ือค้าและ 

 ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 9.34  0.1  20.46  0.1  
 

119.1 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  782.73  5.7   1,339.92  9.2  71.2 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน  14,071.21  102.2   15,390.62  105.3  9.4 
คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ  (302.92) (2.2) (774.53) (5.3) 155.7 
รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ  13,768.29  100.0   14,616.09  100.0  6.2 
รวมคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (5,406.40)  (6,494.98)   
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (3,740.21)  (2,760.45)   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  4,621.67    5,360.66   16.0 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (934.11)  (1,060.11)   
ก าไรสุทธิส าหรับปี  3,687.56    4,300.55   16.6 

(2) รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ในปี 2560 ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 10,847.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 612.00 ล้านบาท (ร้อยละ 6.0) จากปีก่อนหน้า 
โดยมีรายได้ดอกเบีย้จ านวน 15,531.01 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 336.51 ล้านบาท (ร้อยละ 2.2) ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้มีจ านวน 4,683.19 ล้านบาท 
ลดลง 275.48 ล้านบาท (ร้อยละ 5.6) จากต้นทนุเงินฝากที่ปรับลดลงอยา่งตอ่เน่ือง และการบริหารจดัการต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ  

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ ณ สิน้ปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 6.4 คงที่จากปีก่อนหน้า ขณะที่ต้นทนุเงินทนุปรับตวัลดลงจากร้อย
ละ 2.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.0 จากต้นทนุดอกเบีย้เงินฝากที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของเงินให้สินเช่ือเพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 4.3 ในปีก่อนหน้า มาเป็นร้อยละ 4.4 โดยส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Margin) ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึน้จาก
ร้อยละ 3.8 ในปี 2559 

 ส าหรับรายได้ดอกเบีย้สทุธิหลงัหกัหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าของปี 2560 มีจ านวน 8,087.37 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 1,591.75 ล้านบาท (ร้อยละ 24.5) โดยมีค่าใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าจ านวน 2,760.45 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 979.76 (ร้อยละ 26.2) ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2559 จากการควบคมุคณุภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2:  สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 

  ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on loans) 6.4 6.4 
อตัราดอกเบีย้จา่ย (Cost of Fund) 2.1 2.0 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Loan Spread) 4.3 4.4 

(3) รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 

ธนาคารมีรายได้ที่ที่มิใชด่อกเบีย้จากธุรกิจหลกั1จ านวน 3,858.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 239.41 ล้านบาท (ร้อยละ 6.6) เม่ือเทียบกับ
ปีก่อนหน้า จากการขยายตวัอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันภยั และการเร่ิมเปิดให้บริการขายกองทนุและผลิตภณัฑ์ประกันแบบ Open 
Architecture อยา่งเต็มรูปแบบ 

(4) ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ตัง้ส ารองหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทนุจากการด้อยค่ารวม จ านวน 2,760.45 ล้านบาท ลดลง 
979.76 ล้านบาท (ร้อยละ 26.2) เม่ือเทียบกบัปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.21 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นไปตามคณุภาพสินเช่ือโดยรวมที่ปรับตวัดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

(5) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 6,494.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,088.58 ล้านบาท (ร้อยละ 20.1) เม่ือเทียบกับปี
ก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จา่ยที่ผนัแปรตามการเติบโตของรายได้ และคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้เน่ืองมาจากการรับโอนกิจการ อยา่งไรก็ดี โดย
ธนาคารยงัคงสามารถควบคมุต้นทนุในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที่
ร้อยละ 44.4 

(6) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ธนาคารมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปี 2560 จ านวน 1,060.11 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษี ร้อยละ 19.8 อยู่ในระดบัเดียวกับปี 
2559 

14.2 ฐานะการเงิน  

(1) สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 288,275.29 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.6 จากปี 2559 สาเหตุ
หลักมาจากการรับโอนสินทรัพย์จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยเงินให้สินเชื่อเติบโตจาก 221,494.20 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 
244,937.04 ล้านบาท (ร้อยละ 10.6) อีกทัง้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึน้จาก 37,061.87 ล้านบาท มาเป็น  43,176.52 ล้านบาท 
(ร้อยละ 16.5) และเงินลงทนุเพิ่มขึน้จาก 5,552.99 ล้านบาท มาเป็น 5,932.02 ล้านบาท (ร้อยละ 6.8) จากสิน้ปีก่อนหน้า  

                                                                        
1 รายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกั สทุธิคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ 
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ตารางที่ 3: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

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

เงินสด 1,147.87  0.4  1,323.40  0.5  15.3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 37,061.87  14.2  43,176.52  15.0  16.5 
เงินลงทนุสทุธิ 5,552.99  2.1  5,932.02  2.1  6.8 
สินเชื่อธุรกิจ 46,509.94 17.9 50,607.51  17.5  8.8 
สินเชื่อรายย่อย 157,132.31 60.3 177,737.97  61.7  13.1 
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 16,454.07 6.3 15,099.95  5.2  (8.2) 
สินเชื่ออ่ืน 1,397.88 0.6 1,491.61  0.5  6.7 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับ 
มลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (7,500.53) (2.9) (10,709.29) (3.7) 42.8 
สินทรัพย์อ่ืน 2,985.44 1.1 3,615.60  1.2  21.1 
รวมของธนาคาร 260,741.84 100.0 288,275.29  100.0  10.6 

 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 5,932.02 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 379.03 ล้านบาท (ร้อยละ 6.8) เม่ือ
เทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 

 เงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 

เงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 244,937.04 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 23,442.84 ล้านบาท (ร้อยละ 
10.6) จากปี 2559 จากการรับโอนธุรกิจสินเช่ือลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทัง้นี  ้สัดส่วนเงินให้สินเช่ือของธนาคาร           
แบง่ออกเป็น สินเชื่อรายยอ่ยร้อยละ 72.6 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 20.7 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ 6.1 และสินเชื่ออ่ืนๆ ร้อยละ 0.6 

ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

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

  การผลิตและการพาณิชย์           10,496.69  4.7 11,019.73 4.5 5.0 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง           11,696.34  5.3 14,972.95 6.1 28.0 
  สาธารณปูโภคและการบริการ           23,908.50  10.8 22,696.33 9.3 (5.1) 
  การเกษตรและเหมืองแร่                408.41  0.2 1,918.50 0.8 369.7 
รวมสินเช่ือธุรกิจ         46,509.94  21.0 50,607.51 20.7 8.8 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         16,454.07  7.4 15,099.95 6.1 (8.2) 
  สินเชื่อเชา่ซือ้  135,443.57   61.1  126,285.81 51.6 (6.8) 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ  978.81   0.4  20,757.33 8.5 2,020.7 
  สินเชื่อเอนกประสงค์  20,709.93   9.4  26,763.87 10.9 29.2 
  สินเชื่อสว่นบคุคล - - 3,930.96 1.6 n.a. 
รวมสินเช่ือรายย่อย  157,132.31   70.9  177,737.97 72.6 13.1 
สินเชื่ออ่ืน  1,397.88   0.6  1,491.61 0.6 6.7 
รวมของธนาคาร  221,494.20   100.0  244,937.04 100.0 10.6 
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 หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

ในปี 2560 ธนาคารมีอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.16 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.31 
โดยอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วยหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยในอตัราร้อยละ 2.60 หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สินเชื่อธุรกิจในอตัราร้อยละ 0.94 และหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 1.27 โดยหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ทัง้หมดมีจ านวน 5,300.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 179.69 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5) เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของสินเช่ือที่รับโอนมา
จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ตารางที่ 5:   หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ จ านวนเงิน สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

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

  การผลติและการพาณิชย์  1.78   187.21  3.7  2.06   227.38  4.3 21.5 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  0.70   81.57  1.6  0.51   76.05  1.4 (6.8) 
  สาธารณปูโภคและการบริการ  0.52   123.39  2.4  0.66   149.10  2.8 20.8 
  การเกษตรและเหมืองแร่  4.85   19.83  0.4  1.23   23.63  0.5 19.2 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสนิเช่ือธุรกิจ  0.89   412.00  8.1  0.94   476.15  9.0 15.6 

หนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของ 
สนิเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3.62   595.17  11.6  1.27   191.48  3.6 (67.8) 

  สนิเช่ือเช่าซือ้  2.60   3,527.43  68.9  2.24   2,834.53  53.5 (19.6) 
  สนิเช่ือเพ่ือการเคหะ  9.32   91.24  1.8  4.08   847.30  16.0 828.7 
  สนิเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  1.82   376.16  7.3  3.11   832.80  15.7 121.4 
  สนิเช่ือสว่นบคุคล - - - 0.16 6.37 0.1 n.a. 
รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสนิเช่ือรายยอ่ย  2.54   3,994.83  78.0  2.60   4,521.00  85.3 13.2 

สนิเช่ืออ่ืน  8.51   118.99  2.3  7.51   112.05  2.1 (5.8) 

รวมหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร  2.31   5,120.99  100.0  2.16   5,300.68  100.0 3.5 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมียอดส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีจ้ านวน 
10,709.29 ล้านบาท ธนาคารมีส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 4,560.68 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนของเงินส ารอง
ของธนาคารตอ่ส ารองตามเกณฑ์ขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 234.8 ทัง้นี ้สดัส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและค่าเผ่ือการปรับมลูค่า
จากการปรับโครงสร้างหนีต้อ่หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ ณ สิน้ปี 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ร้อยละ 202.0    

ตารางที่ 6 :   รายละเอียดของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ าแนกตามการจดัชัน้ของลกูหนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

  

31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

จดัชัน้ปกติ 2,658 35.5 3,320 31.0 24.9 
จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ 2,041 27.3 3,591 33.6 75.9 
จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 827 11.0 889 8.3 7.5 
จดัชัน้สงสยั 416 5.6 423 4.0 1.7 
จดัชัน้สงสยัจะสญู 273 3.6 389 3.6 42.5 
เงินส ารองสว่นเกิน 1,276 17.0 2,088 19.5 63.6 
รวม 7,491 100.0 10,700 100.0 42.8 
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(2) หนีสิ้น 

หนีส้ินรวมของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 259,350.42 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.2 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้
ของเงินฝากรวม จาก 155,987.74 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 มาเป็น 181,536.19 ล้านบาท (ร้อยละ 16.4) จากการรับโอนหนีส้ินจากธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  ซึง่รวมถึงเงินฝากลกูค้ารายยอ่ย ทัง้นี ้สดัสว่นหนีส้ินของธนาคาร ประกอบด้วยเงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ร้อยละ 
70.0 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 1.5 หุ้นกู้ ร้อยละ 24.5 และ อ่ืนๆร้อยละ 4.0 

ตารางที่ 7:   รายละเอียดของหนีส้ินจ าแนกตามประเภท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน สดัสว่น จ านวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
เงินฝากรวม 155,987.74  66.9  181,536.19 70.0 16.4 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,970.87 2.1 3,852.91 1.5 (22.5) 
หุ้นกู้  64,362.00 27.6 63,601.70 24.5 (1.2) 
อ่ืน ๆ  7,977.25 3.4 10,359.62 4.0 29.9 
รวมของกลุ่มทสิโก้  233,297.86  100.0 259,350.42 100.0 11.2 

(3) ส่วนของเจ้าของ 

                  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของเจ้าของมีจ านวน 28,924.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 1,480.90 ล้านบาท           
(ร้อยละ 5.4) จากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงาน ส่งผลให้มลูค่าตามบญัชีของธนาคารทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 
31.39 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จาก 29.78 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ปี 2560 ทัง้นี ้ธนาคารทิสโก้มีหุ้นที่ออกและช าระแล้วจ านวน 921,567,692 หุ้น แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 921,567,588 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจ านวน 104 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 (4)    สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินสด จ านวน 1,323.40 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.3 ประกอบด้วยกระแสเงินสดสทุธิ
ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 25,608.12 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินรับฝาก และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุจ านวน 16,082.13 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสดจา่ยซือ้ธุรกิจ ขณะที่มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 9,350.45 ล้าน
บาท สว่นใหญ่เป็นผลจากเงินสดจา่ยช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว  

 (5)    แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

          ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างเงินทนุของธนาคาร ประกอบด้วยหนีส้ินจ านวน 259,350.42 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ
จ านวน 28,924.87 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 9.0 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทนุด้านหนีส้ิน ได้แก่ เงิน
ฝากรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 63.0 ของแหลง่เงินทนุ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีสดัสว่นร้อยละ 1.3 หุ้นกู้ และอ่ืนๆ ร้อยละ 25.7 ขณะที่
สว่นของผู้ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.0 ตามล าดบั ธนาคารมีแหล่งใช้ไปของเงินทนุหลกั คือ เงินให้สินเช่ือ ซึ่งมีจ านวน 244,937.04 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2560 ท าให้อตัราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 134.9 นอกจากนีย้งัได้น าเงินทนุไปลงทนุในรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน และตราสารประเภทตา่งๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคลอ่ง 

 (6)    การรับอาวัล การค า้ประกัน และภาระผูกพัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้มีการรับอาวลั การค า้ประกัน และภาระผูกพนัจ านวน 2,403.19 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 8.0 จากสิน้ปี 2559 จากการเพิ่มขึน้ของวงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 

 

 

                                                                        
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกตขิองธนาคาร 
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14.3    ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 เงนิให้สินเช่ือ 

เงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 244,937.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23,442.84 ล้านบาท (ร้อยละ 10.6) จาก
ปี 2559 จากการรับโอนธุรกิจสินเช่ือลกูค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเช่ือของธนาคาร แบ่งออกเป็น 
สินเชื่อรายยอ่ยร้อยละ 72.6 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 20.7 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ 6.1 และสินเชื่ออ่ืนๆ ร้อยละ 0.6  

 สินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 50,607.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,097.57 ล้านบาท (ร้อยละ 8.8) จากสิน้ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การขยายตวัของสินเชื่อในกลุม่อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และกลุม่การเกษตรและเหมืองแร่ นอกจากนี ้เม่ือต้นปี 2560 ธนาคารมีการจดักลุ่ม
ลกูหนีบ้างสว่นใหม ่โดยจดักลุม่ลกูหนีส้ินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มบางส่วน มาเป็นสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวนประมาณ 2,100 ล้าน
บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ 

 สินเช่ือสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 15,099.95 ล้านบาท ลดลง 1,354.12 ล้านบาท (ร้อยละ 8.2) จากสิน้ปีก่อน
หน้า สาเหตมุาจากการจดักลุม่ลกูหนีบ้างสว่นไปยงักลุม่สินเชื่อธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2560 ธนาคารมีการรับโอนสินเช่ือธุรกิจรายย่อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ซึง่ ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวน 2,281.36 ล้านบาท 

 สินเช่ือรายย่อย 

ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 177,737.97 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.1 จากสิน้ปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากการรับโอนธุรกิจ
สินเช่ือลกูค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยเป็นการรับโอนธุรกิจใหม่ ได้แก่ สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัและสินเช่ือส่วนบุคคล 
ทัง้นี ้สินเชื่อรายยอ่ยของธนาคารประกอบด้วย สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ร้อยละ 71.1 สินเช่ืออเนกประสงค์ร้อยละ 15.1 สินเช่ือเพ่ือ
การเคหะร้อยละ 11.7 และสินเชื่อบคุคลร้อยละ 2.2 โดยมลูคา่ของสินเชื่อเชา่ซือ้มีจ านวน 126,285.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับสิน้ปี
ก่อนหน้า ตามนโยบายการปล่อยสินเช่ืออย่างระมดัระวงัในสภาวะที่หนีค้รัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัสงู ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2560 
อยูท่ี่ 871,647 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัยอดขายรถของปี 2559 ที่ 768,788 คนั ทัง้นี ้อตัราปริมาณการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ของ
ธนาคารตอ่ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม ่(Penetration Rate) ในปี 2560 ปรับตวัลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.2 จากร้อยละ 8.0 ในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า นอกจากนี ้เม่ือการรับโอนกิจการเสร็จสิน้ ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมีสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัจ านวน 20,757.33 ล้านบาท และสินเช่ือส่วน
บคุคล (ซึง่เป็นสินเชื่อที่ไมมี่หลกัประกนั) จ านวน 3,930.96 ล้านบาท  

 สินเช่ืออื่นๆ  

ธนาคารมีสินเชื่ออ่ืนๆจ านวน 1,491.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 93.73 ล้านบาท (ร้อยละ 6.7) จากปี 2559 

 เงนิฝาก1 และเงนิกู้ยืม 

เงินฝากและเงินกู้ยืมรวมของธนาคารมีจ านวน 245,137.89 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.2 จากปีก่อนหน้า โดยเงินฝากรวม มีจ านวน 
181,536.19 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 25,548.45 ล้านบาท (ร้อยละ 16.4) จากการรับโอนธุรกิจเงินฝากลกูค้ารายย่อย ในขณะที่หุ้นกู้ มีจ านวน 63,601.70 
ล้านบาท ลดลง 760.30 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2) ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคลอ่งจ านวน  50,020.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
22.7 เม่ือเทียบกบัปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคาร 

                                                                        
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสัน้ซึง่เป็นแหลง่เงินทนุปรกติของกลุม่ทิสโก้ 
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ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสร้างเงินฝาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประเภทเงินฝาก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

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

จา่ยคืนเม่ือทวงถาม  3,800.99  2.4  3,942.43  2.2 3.7 
ออมทรัพย์  51,928.03  33.3  64,544.34  35.6 24.3 
จา่ยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา  14,839.89  9.5  19,860.34  10.9 33.8 
บตัรเงินฝาก  85,381.90  54.7  93,152.16  51.3 9.1 
เงินกู้ยืมระยะสัน้  36.92  0.0  36.92  0.0 - 
เงนิฝากรวม  155,987.74  100.0  181,536.19  100.0 16.4 

14.4 เงนิกองทุน  

เงินกองทนุภายในของธนาคารตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนทัง้สิน้ 
35,351.43 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทนุชัน้ที่ 1 และส่วนปรับปรุงเงินส ารองส่วนเกินเพ่ือรองรับความเสี่ยง ซึ่งเงินกองทุนหลกัของธนาคารมี
ความเพียงพอเพ่ือรองรับความเสี่ยงโดยรวมจ านวน 10,669.70 ล้านบาทที่ประเมินจากแบบจ าลองความเสี่ยงภายใน โดยเพิ่มขึน้ 1,530.46 ล้าน
บาทเม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการปรับเพิ่มขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิต ซึง่แสดงให้เห็นระดบัเงินกองทนุหลกัส่วนเกินที่
มีอยูส่งูถึง 24,681.73 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 69.8 ของเงินกองทนุรวม 

ความต้องการใช้เงินทนุโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วย เงินกองทนุที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้าน
เครดิตเพิ่มขึน้ 1,510.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2 เป็น 8,634.84 ล้านบาท โดยสินเช่ือรวมของธนาคารเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.6 ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่ง
สว่นใหญ่มาจากการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้อตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 2.3 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคณุภาพสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึน้โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซือ้และสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ในขณะที่เงินกองทนุที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 113.14 ล้านบาท เป็น 60.98 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลง
ของความเสี่ยงจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ินโดยรวม (Duration Gap) ปรับ
ลดลงมาอยูท่ี่ 0.68 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจดัการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ทางด้านสินทรัพย์ปรับ
ลดลงจาก 1.49 ปีมาอยูท่ี่ 1.34 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ทางด้านหนีส้ินปรับลดลงจาก 0.72 ปีมาอยูท่ี่ 0.65 ปี 

ตารางที่ 9: ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ิน และผลกระทบ 

 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
ของการปรับอตัราดอกเบีย้ (ปี) 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบีย้สทุธิ 
ใน 1 ปีตอ่การปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ร้อยละ 1 (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
สินทรัพย์               1.49               1.34         1,099.86 1,404.12 
หนีส้ิน*               0.72               0.65        (1,016.68) (1,090.89) 
ความแตกต่างสุทธิ (Gap)            0.77            0.68            83.18 313.23 

* ไมร่วมบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจ า 

เม่ือพิจารณาในเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุตามวิธี IRB อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 20.72 โดยยงัคงสงูกว่าอตัราเงินกองทุน     
ขัน้ต ่าร้อยละ 9.75 ที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 15.98 
และร้อยละ 4.74 ตามล าดบั โดยอตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ดงักลา่วยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าร้อยละ 7.25   
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ตารางที่ 10:   อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 

 31 ธันวาคม 2559 
(ร้อยละ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ร้อยละ) 

   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 14.73 15.98 
   เงินกองทนุรวม 19.59 20.72 

14.5  อันดับความน่าเช่ือถือ  

ธนาคารได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ซึง่ลา่สดุ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2560 ได้ประกาศอนัดบัเครดิต
องค์กรที่ ‘A’ ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต ‚คงที่‛ อนัดบัเครดิตดงักลา่วสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร ความเชื่อมัน่ในคณุภาพสินทรัพย์ และ
ฐานะเงินกองทนุที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีดงันี ้

ผลอนัดบัเครดิต (Unsolicited Rating) 
วนัที่ประกาศผลอนัดบัเครดิต 

27 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2560 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

A 
- 

  คงที่ 

A 
- 

  คงที่ 

A 
- 

  คงที่ 

นอกจากนี ้บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ยงัได้ประกาศอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ โดยมีผลการอนัดบัเครดิตของหุ้นกู้ดงันี ้

ผลอนัดบัเครดิต 
วนัที่ประกาศผลอนัดบัเครดิต 

27 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2560 
จดัอนัดบัโดย ทริสเรทติง้ ทริสเรทติง้ ทริสเรทติง้ 
TISCO22DA: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิครัง้ที่ 2/2555  มลูคา่ 1,243 ล้านบาท  
ไถ่ถอนปี 2565/1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 

A- A- A- 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท  
ไถ่ถอนภายในปี 2563 

A A A 

ท่ีมา : บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
/1 ออกและเสนอขายในปี 2555 

14.6  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 

ปัจจยัเชิงมหภาคที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงานของบริษัทประกอบด้วยปัจจยัหลกัใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ทิศทางอตัราดอกเบีย้ และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้ 

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 มีแนวโน้มการเติบโตในระดบัปานกลางท่ามกลาง โดยมีการเติบโตของภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มฟืน้ตวัอย่าง
ต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ตวัและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การเร่งใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐและนโยบาย
การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเป็นปัจจยัหลกัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคญัและมีความชดัเจนมากขึน้ ขณะที่แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชน
คาดวา่จะปรับตวัดีขึน้ตามโครงการลงทนุของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคยงัได้รับแรงกดดนัจากปัญหาหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดบัสงู ในขณะที่ความต้องการสินเชื่อยงัคงเพิ่มขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรับทิศทางอตัราดอกเบีย้ในประเทศ บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษาระดบั
อตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 1.50 และมีโอกาสที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้หากอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปขยายตวัมากกว่าการ
คาดการณ์ ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึง่เป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การขยายตวัของธุรกิจสินเชื่อเชา่ซือ้ของบริษัท คาดวา่จะขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองจากปี 2560 โดยมีการฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ผู้บริโภคเป็นปัจจยัที่ท้าทาย นอกเหนือจากนีท้ิศทางตลาดทนุยงัคงปรับตวัดีขึน้จากปีก่อน จาก
ปัจจยัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศและก าไรของบริษัทจดทะเบียนที่คาดวา่จะเติบโตเพิ่มขึน้ 

ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมดัระวัง มุ่งเน้นท า
ธุรกิจ ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อให้แน่ใจวา่ธุรกิจจะสามารถเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 





การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

B-1 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

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

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมิน
ระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ 
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ หรือ นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าว
ข้างต้น 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 

 
 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 

 
 

- สทุศัน์ เรืองมานะมงคล - 

 
 
นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ 

 
 

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
 

- ศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ - 

   
ผู้ รับมอบอ านาจ   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 

 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

- ไพรชั ศรีวิไลฤทธ์ิ - 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
 
นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ 

 
 

หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ 

 
 

- กนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ - 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 

 





เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายปลิว มังกรกนก 69 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

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

   Stanford University, USA 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ) 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

     4 กนัยายน 2551    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 5 -

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    สถาบนัวิทยาการพลงังาน บริษัทจดทะเบียนอืน่

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  รุ่น 10 2559-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (โรงกลัน่น า้มนั)

 - หลกัสตูร Audit Committee Program 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Director Certification Program 2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การอบรมภายใน 2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development (สนามกอล์ฟ)

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

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption (ทีป่รึกษาทางด้านวิศวกรรม)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

(ทีป่รึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม)

หนว่ยงานอืน่

2558-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

2550-2558 รองประธานกรรมการ

2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธรุกิจแหง่ประเทศไทย

2556-2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ส านกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 59 ปรัชญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาบริหารธรุกิจ สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ    มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน บุริมสิทธิ                - 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 2551-ปัจจบุนั กรรมการ (การลงทนุ)

     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) นิติศาสตรบณัฑิต 2553-2559 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้

บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน) 2556-2557 รักษาการหวัหน้าพฒันาธรุกิจและกลยทุธ์

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     4 กนัยายน 2551  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 2548-ปัจจบุนั กรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

   ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที ่5 2557-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:    สถาบนัพระปกเกล้าแพทยสภา 2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ (หลกัทรัพย์)

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 8 2557-เม.ย.2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

   สถาบนัวิทยาการพลงังาน กรรมการตรวจสอบ (หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

 - หลกัสตูรภมิูพลงัแผ่นดิน ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 2 2554-เม.ย.2560 กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (บริการงานด้านฝึกอบรม)

 - หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู "ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม" (นมธ.) รุ่น 2 บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -

 - การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นที ่4 บริษัทจดทะเบียนอืน่

   สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  -

 - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส. รุ่นที ่2) บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู -

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 5) หนว่ยงานอืน่

   สถาบนัวิทยาลยัการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2560-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สภาธรุกิจตลาดทนุไทย (FETCO)

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 12 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2560-ปัจจบุนั กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

 - หลกัสตูร Director Certification Program ในการตอ่ต้านทจุริต

 - หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 2 2560-ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2558-2560 กรรมการ

- Correspondent Banking Seminar 2558-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทนุพฒันาเงินทนุแหง่สหประชาชาติ (UNCDF)

   DB (Asia Pacific) Training Center Pte Ltd. 2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล

การอบรมภายใน 2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited
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ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว
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อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 63 Doctor of Philosophy (Accounting) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บญัชีมหาบณัฑิต 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

บญัชีบณัฑิต 2554-2556 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

     4 กนัยายน 2551  - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

   รุ่นที ่6/2017 บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program -

     20 เมษายน 2560  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management บริษัทจดทะเบียนอืน่

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control 2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)

   and Risk Management 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน)

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลกัสตูร Audit Committee Program 2559-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Director Certification Program (การให้สินเช่ือเพ่ือธรุกิจตอ่หลกัทรัพย์)

 - หลกัสตูร Director Accrediation Program หนว่ยงานอืน่

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2559-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแหง่ประเทศไทย

 - Certification in International Financial Reporting 2557-ปัจจบุนั กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

   Standard (IFRS) 2555-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั

   (ICAEW)   2535-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2552-2558 คณะท างานเพ่ือติดตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและบรรษัทภิบาล ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ

การอบรมภายใน 2540–2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2555-2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทนุ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทนุ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย 63 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธรุกิจ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

     กรรมการตรวจสอบ ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีขัน้สงู 2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ (การลงทนุ)

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎ)ี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     16 มิถนุายน 2553 กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

A1-3



เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ:     "The Sustainability Imperative" -

     20 เมษายน 2560    Singapore Institute of Directors (SID) บริษัทจดทะเบียนอืน่

 - IOD (UK) Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World" 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)

   The Institute of Directors (UK) กรรมการตรวจสอบ (โทรคมนาคม)

 - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 - หลกัสตูร Director Certification Program Update 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program ประธานกรรมการตรวจสอบ (กิจการสื่อสารมวลชน)

 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (รุ่นที ่1) กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหา

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูรผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ (อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์)

   มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั

การอบรมภายใน (พฒันาอสงัหาริมทรัพย์)

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development หนว่ยงานอืน่

   สถาบนัไทยพฒัน์ ก.พ.2560-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาส าหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption ก.พ.2560-ปัจจบุนั อนกุรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2553-2560 คณะกรรมการวินยักรรมการและผู้บริหารของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์

 - Opportunities in Financial Services as a result of 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหารกองทนุผู้สงูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

   Digital disruption and changing customer behaviours 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และอนกุรรมการศนูย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited พฒันาการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2556-ปัจจบุนั ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั

2553-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554-2557 คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี

2553-ปัจจบุนั ผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง

2550-ปัจจบุนั ทีป่รึกษากิติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี ่เภตรา จ ากดั

(พฒันาอสงัหาริมทรัพย์)

2554-2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์

2554-2559 ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย

2553-2556 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงกลาโหม ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
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5. นายสถิตย์ อ๋องมณี 71 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้
     กรรมการอิสระ    Fairleigh Dickinson University, USA บุริมสิทธิ               - พ.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มิ.ย.2558-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:  - Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO 2557-เม.ย.2560 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
     30 เมษายน 2557  Succession Planning" 2557-2559 กรรมการ

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ส.ค.2556–2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: การอบรมภายใน พ.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)
     20 เมษายน 2560  - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนัไทยพฒัน์ 2557-2559 กรรมการ
 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2557-2559 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2554-2556 ประธานคณะกรรมการ (หลกัทรัพย์)
 - Opportunities in Financial Services as a result of 2554-2556 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

   Digital disruption and changing customer behaviours กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
-
บริษัทจดทะเบียนอืน่
-
บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-
หนว่ยงานอืน่
-

6. นายทาคาชิ คุโรเมะ 48 Bachelor of Economics สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้
     กรรมการ    The University of Tokyo, Japan บุริมสิทธิ                - ก.ค.2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
     กรรมการบริหาร  - หลกัสตูร Director Certification Program กรรมการบริหาร (การลงทนุ)
     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ก.ค.2559-ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)
     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
     12 กรกฎาคม 2559 -

บริษัทจดทะเบียนอืน่
     วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: -
     20 เมษายน 2560 บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มิ.ย.2559-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั

(ทีป่รึกษา)

เม.ย.2557-พ.ค.2559 Deputy General Manager of International Corporate Advisory Div Mizuho Bank Limited

(Current: Global StrategicAdvisory Dep.) (ธนาคารพาณิชย์)

พ.ค.2552-มี.ค.2557 SVP of International Corporate & Institutional Banking Div

หนว่ยงานอืน่
-
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. นายชือ-เหา ซุน 40 Master of Science (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

      (โฮเวิร์ด ซุน)    Bentley University, USA บุริมสิทธิ                - 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       กรรมการ Master of Business Administration 2554-ปัจจบุนั กรรมการ (การลงทนุ)

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

       (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) Bachelor of Arts (Economics) 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Taipei University, Taiwan บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: -

       29 มิถนุายน 2554 บริษัทจดทะเบียนอืน่

-

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

       20 เมษายน 2560 2556-ปัจจบุนั Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation

2555-2556 Assistant Vice President (การลงทนุ)

หนว่ยงานอืน่

-

8. นายสุทศัน์ เรืองมานะมงคล 56 Master of Science (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       กรรมการ    University of Wisconsin-Madison, USA บุริมสิทธิ               - ม.ค.2560-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       กรรมการบริหาร Master of Business Administration (Finance) 2558-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ (การลงทนุ)

       (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    Western Illinois University, USA 2552-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2551-ปัจจบุนั กรรมการ

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553-2557 กรรมการผู้จดัการใหญ่

       4 กนัยายน 2551  - หลกัสตูร Director Certification Program 2552-ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

       วนัทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ: การอบรมภายใน 2552-2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่

       20 เมษายน 2560  - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development เม.ย.2560-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

   สถาบนัไทยพฒัน์ กรรมการ (หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption บริษัทอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย -

 - Opportunities in Financial Services as a result of บริษัทจดทะเบียนอืน่

   Digital disruption and changing customer behaviours -

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั

(อปุโภคบริโภค)

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

(ผลิตสายไฟและสายเคเบิล้)
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากดั

(จดัจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เคร่ืองมือสื่อสาร)

หนว่ยงานอืน่

2552-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล

2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 50 Master of Business Administration (International Business) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       กรรมการผู้จดัการใหญ่    University of Hawaii at Manoa, USA บุริมสิทธิ               - ม.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) 2553-2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม.ย.2560-ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - Japan-focused Management Program กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Japan-America Institute of Management Science, USA ม.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่

 - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) 2553-2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย

    สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 2558-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากดั 

 - หลกัสตูร Director Certification Program กรรมการ (ลีสซ่ิง)

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 2553-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2560 กรรมการ (เชา่ซือ้)

 - หลกัสตูร Financial Executive Development Program 2552-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลิสซ่ิง จ ากดั

    สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย กรรมการ (ลีสซ่ิง)

การอบรมภายใน อืน่ๆ

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2549-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอกซา่ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

   สถาบนัไทยพฒัน์ (ประกนัภยั)

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

10. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม 53 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

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

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2555-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market อืน่ๆ (หลกัทรัพย์)

   Intermediaries (2016) -

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

11. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล 56 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารธรุกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี) บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (การลงทนุ)

 - Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

   สมาคมสถาบนัการศกึษาธนาคารและการเงินไทย ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธรุกิจธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

 - หลกัสตูรพฒันาทกัษะการบริหาร 2556-2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร

   Crestcom Bullet Proof Manager 2553-2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย

 - หลกัสตูร Director Certification Program มี.ค.2560-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ลีสซ่ิง)

2553-2556 กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

(เชา่ซือ้)

อืน่ๆ

 -

12. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 50 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่    University of Wisconsin-Milwaukee, USA บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีและบริการธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีและบริการธนาคาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - หลกัสตูร Director Certification Program ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายสินเช่ือรายยอ่ย (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ม.ค.2553-ม.ค.2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธรุกิจธนบดีธนกิจ

และบริการธนาคาร

อืน่ๆ

2542-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั

(ขนสง่)

13. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 51 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) บุริมสิทธิ                - มี.ค.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด

(การลงทนุ)

ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2558–ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส - สินเช่ือรายยอ่ย –  บริหารผลิตภณัฑ์และการตลาด (ธนาคารพาณิชย์)

2552–2558 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายยอ่ยและหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

14. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 51 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    The University of Mississippi, USA         บุริมสิทธิ                - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิทยาศาสตรบณัฑิต (วสัดศุาสตร์) (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

 - Financial Executive Development Program (FINEX) 2556-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส สินเช่ือรายยอ่ย – บริหารกิจการสาขา (ธนาคารพาณิชย์)

    สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย ก.ค.2556-2558 ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริการขายทางสาขา

    2552-2556 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายยอ่ย และหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

2559–ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั

(บริการบตัรเครดิต)

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

(เชา่ซือ้)

อืน่ๆ

 -

15. นายเดชพินันท์ สุทศันทรวง 47 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    Eastern Michigan University, USA บุริมสิทธิ                - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ปฏิบตัิการสินเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2553-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – ปฏิบตัิการสินเช่ือรายยอ่ย (ธนาคารพาณิชย์)

2559–ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั

(บริการบตัรเครดิต)

2551–ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั 

(ลีสซ่ิง)

อืน่ๆ

-

16. นายพิชา รัตนธรรม 45 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่   California State University at San Diego, USA บุริมสิทธิ                - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (สถิต)ิ (การลงทนุ)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ธรุกิจธนบดี ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

- Financial Executive Development Program 2556-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส - ธรุกิจธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธรุกิจธนบดีธนกิจ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

17. นายมานพ เพชรด ารงค์สกุล 38 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธรุกิจขนาดใหญ่    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าธรุกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงินและการจดัการทัว่ไป) รักษาการหวัหน้าสินเช่ือธรุกิจขนาดใหญ่ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ก.พ.2556-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556 รองหวัหน้าวาณิชธนกิจ

อืน่ๆ

-

18. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา 54 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าการจดัการสินเช่ือ    Oklahoma City University บุริมสิทธิ                - ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าการจดัการสินเช่ือและความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        และความเสี่ยง บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) 2548-มิ.ย.2556 หวัหน้าวิเคราะห์สินเช่ือธรุกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-

19. นางมาลาทพิย์ สวินทร 52 Master of Business Administration (Management) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจ    New York Institution Of Technology บุริมสิทธิ                - ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        และความเสี่ยง บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) ก.ค.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและความเสี่ยง 1 (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-

20. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช 51 Master of Business Administration (Management) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจ    James Cook University บุริมสิทธิ                - ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        และความเสี่ยง วิทยาศาสตร์บณัฑิต (พยาบาล) ก.ค.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและประเมินความเสี่ยง 1 (ธนาคารพาณิชย์)

   วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ ก.พ.-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและประเมินความเสี่ยง 1

   มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ อืน่ๆ

-

21. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์ 52 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าบริหารสินเช่ือ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจดัการ) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อืน่ๆ

นิติศาสตรบณัฑิต (กฎหมาย) -

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

22. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล 48 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (กฎหมาย) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้านิติกรรมสญัญา    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้านิติกรรมสญัญา ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (กฎหมาย) ก.ค.2556-ก.ย.2557 รองหวัหน้าบริหารสินเช่ือ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย -
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

23. นายวิทยา เมตตาวิหารี 44 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        ผู้ชว่ยหวัหน้าบริหารการขายและ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ                - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยหวัหน้าสินเช่ือรายยอ่ย – บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        การตลาดสินเช่ือรายยอ่ย 1 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ก.ย.2558-ม.ค.2560 ผู้ชว่ยหวัหน้าสินเช่ือรายยอ่ย – บริหารกิจการสาขา (ธนาคารพาณิชย์)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต.ค.2553-ส.ค.2558 ผู้ชว่ยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหวัหน้าพฒันาธรุกิจสาขา

ภมิูภาคอืน่ๆ

-

24. นายนพดล ชุ่มวงศ์ 52 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าเชา่ซือ้    มหาวิทยาลยัรามค าแหง บุริมสิทธิ                - ก.พ.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าเชา่ซือ้ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

นิติศาสตร์บณัฑิต 2555-ม.ค.2560 ผู้จดัการ สาขารัตนาธิเบศร์และสาขารังสิต (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัรามค าแหง อืน่ๆ

-

25. นางสาวปาริชาติ สุทศันทรวง 44 Master of Business Administration (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าเชา่ซือ้โครงการพิเศษ   Cleveland State University บุริมสิทธิ                - ก.ค.2558-ปัจจบุนั หวัหน้าเชา่ซือ้โครงการพิเศษ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด) เม.ย.-ก.ค.2558 รองหวัหน้าเชา่ซือ้โครงการพิเศษ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ม.ค.2556-มี.ค.2558 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด - เชา่ซือ้โครงการพิเศษ

อืน่ๆ

-

26. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช 44 Master of Commerce (Finance) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าการตลาดและพฒันาธรุกิจ    The University of New South Wales, Australia บุริมสิทธิ                - ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาธรุกิจสินเช่ือรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        สินเช่ือรายยอ่ย บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) 2555-ม.ค.2556 หวัหน้าพฒันาธรุกิจ -  บริหารการขายทางกรุงเทพ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อืน่ๆ

-

27. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ 54 ศิลปศาสตรบณัฑิต (บริหารทรัพยากรมนษุย์) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้ากิจการสาขา 1    สถาบนัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา บุริมสิทธิ                - 2548-ปัจจบุนั หวัหน้ากิจการสาขา 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ

-

28. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ 53 วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้ากิจการสาขา 2    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บุริมสิทธิ                - ก.ย.2558-ปัจจบุนั หวัหน้ากิจการสาขา 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29. นายถวัลย์ วิชิตวาที 58 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้ากิจการสาขา 3    มหาวิทยาลยัสยาม บุริมสิทธิ                - ม.ค.2560-ปัจจบุนั หวัหน้ากิจการสาขา 3 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด) 2554-2560 ผู้จดัการสาขาภเูก็ตและสาขากระบี่ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย อืน่ๆ

-

30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี 47 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าสินเช่ืออเนกประสงค์และ    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล บุริมสิทธิ                - 2545-ปัจจบุนั หวัหน้าสินเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        การขายตรง (ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

-

31. นางสาวเพ็ญทพิย์ เหล่าบุญเจริญ 51 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าก ากบัสินเช่ือ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ                - 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบัสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อืน่ๆ

-

32. นายกลชัย อุดมศรีสุข 33 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ย    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - 2560-ปัจจบุนั รักษาการ หวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ยโครงการพิเศษ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

       รักษาการ หวัหน้าบริหารสินเช่ือ เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) 2559-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ย (ธนาคารพาณิชย์)

       รายยอ่ยโครงการพิเศษ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2558-2559 รองหวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ย

2556-2558 ผู้ชว่ยหวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ย

อืน่ๆ

-
33. นายวรพจน์ ติรการุณ 50 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าสนบัสนนุสินเช่ือ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - เม.ย.2558-ปัจจบุนั หวัหน้าสนบัสนนุสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) 2548-มี.ค.2558 หวัหน้าบริหารสินเช่ือรายยอ่ย (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย อืน่ๆ

-

34. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่ 48 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุม่ทสิโก้

        หวัหน้าพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ                - 2560-ปัจจบุนั รักษาการฝ่ายบริหารสินเช่ือโครงการพิเศษ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

        รักษาการฝ่ายบริหารสินเช่ือ บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจดัการ) เม.ย.2558-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย (ธนาคารพาณิชย์)

        โครงการพิเศษ    มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2549-มี.ค.2558 หวัหน้าสนบัสนนุสินเช่ือ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

35. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ 47 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า (Corporate Finance) บุริมสิทธิ                - 2551-ปัจจบุนั หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

   University of Dallas, USA (ธนาคารพาณิชย์)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต อืน่ๆ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -

36. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ 44 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าสินเช่ือเคหะ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - 2552-ปัจจบุนั หวัหน้าสินเช่ือเคหะ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-

37. นางวันทนา กิจพานิช 49 บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

         ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการสาขา    มหาวิทยาลยักรุงเทพ บุริมสิทธิ                - ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการสาขา ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2552-มิ.ย.2556 หวัหน้าระบบงานและสนบัสนนุปฏิบตัิการ - (ธนาคารพาณิชย์)

ฝ่ายบริหารการขายทางสาขา

อืน่ๆ

-
38. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล 59 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

          รองหวัหน้าธรุกิจธนบดี    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย บุริมสิทธิ                - 2553-ปัจจบุนั รองหวัหน้าธรุกิจธนบดี ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

-

39. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล 48 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        รองหวัหน้าธรุกิจธนบดี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ                - 2547-ปัจจบุนั รองหวัหน้าบริหารเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (ธนาคารพาณิชย์)

   Tokyo Institute of Technology อืน่ๆ

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) -

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

40. นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์ 57  บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิทยาการจดัการ สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธนบดีธนกิจ    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช บุริมสิทธิ                - 2561-ปัจจบุนั หวัหน้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2560-2560 รองหวัหน้าธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

2557-2559 หวัหน้าผู้จดัการธนบดีธนกิจ

อืน่ๆ

-
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เอกสารแนบ 1
ช่ือ-สกุล / คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

41. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 57 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธนบดีการลงทนุ    มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ บุริมสิทธิ                - 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธนบดีการลงทนุ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

-

42. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 44 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บุริมสิทธิ                - 2554-ปัจจบุนั หวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อืน่ๆ

-

43. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ 53 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล 2    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - ต.ค.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

2556-2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ฝ่ายบุคคลธนกิจ-กิจการสาขา) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

-

44. นางวรสินี เศรษฐบุตร 39 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัพฒันาผลิตภณัฑ์กองทนุ เศรษฐศาสตรบณัฑิต บุริมสิทธิ                - 2560-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาผลิตภณัฑ์กองทนุ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ธนาคารพาณิชย์)

2555-2558 Head of Private Wealth Consultant บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั

(หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

อืน่ๆ

2558-2560 Head of Marketing and Channel บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

(หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)

45. นางสาวชุติมา  ป้ันลายสิงห์ 58  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าบริการคสัโตเดียน  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) บุริมสิทธิ                - ม.ค.2561-ปัจจบุนั หวัหน้าบริการคสัโตเดียน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2555-2560 รองหวัหน้าบริการคสัโตเดียน (ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

-

46. นางสุวรรณดี ขาวละออ 51 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธรุกิจจดัการการเงิน    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ                - 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธรุกิจจดัการการเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

สถิติศาสตร์บณัฑิต (ธนาคารพาณิชย์)

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืน่ๆ

-
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ต าแหน่ง / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

อายุ
(ปี)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

47. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ 49 Master of Business Administration สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส (General Business) บุริมสิทธิ                - 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

   University of Central Arkansas, USA (ธนาคารพาณิชย์)

บญัชีบณัฑิต อืน่ๆ

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั -

48. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส 46 Master of Science (Computer Science) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าศนูย์ช าระเงิน    DePaul University, USA บุริมสิทธิ                - 2559-ปัจจบุนั หวัหน้าศนูย์ช าระเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2552-2559 รองหวัหน้าศนูย์ช าระเงิน (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั อืน่ๆ

-

49. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ 46  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ                - ต.ค.2557-พ.ย.2560 หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) (การลงทนุ)
   มหาวิทยาลยับูรพา พ.ย.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

2555-2557 ผู้ชว่ยหวัหน้าประกนัภยัธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ๆ

 -

50. นายนพวัสส์ ตัง้บูรณากิจ 41 Master of Science in Information Technology สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

        หวัหน้าธรุกิจธนาคารดิจิตอล    Arizona State University, USA บุริมสิทธิ                - ก.ค.2559-ต.ค.2560 หวัหน้าพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจดัการ) (การลงทนุ)
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ย.2560-ปัจจบุนั หวัหน้าธรุกิจธนาคารดิจิตอล ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)

ต.ค.2557-มิ.ย.2559 หวัหน้าชอ่งทางดิจิทอล (ธนาคารพาณิชย์)

2556-2557 หวัหน้าเทคโนโลยีใหม่และชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

2553-2556 หวัหน้าพฒันาชอ่งทางการจ าหนา่ย

อืน่ๆ

-

หมายเหตุ:      /1 รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานกุารบริษัทมีหน้าทีรั่บผิดชอบด าเนินการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ

ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด
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1.3 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร/1

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
 ระหว่างปี

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
 ระหว่างปี

1 นายปลิว มงักรกนก - - - - 0

2 นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ - - - - 0

3 รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ - - - - 0

4 นางภทัรียา เบญจพลชยั - - - - 0

5 นายสถิตย์ อ๋องมณี - - - - 0

6 นายทาคาชิ คโุรเมะ - - - - 0

7 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวร์ิด ซุน) - - - - 0

8 นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล - - - - 0

9 นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ - - - - 0

10 นายพิธาดา วชัรศิริธรรม - - - - 0

11 นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ - - - - 0

12 นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ - - - - 0

13 นายรุ่งโรจน์ จรัสวจิิตรกลุ - - - - 0

14 นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา - - - - 0

15 นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง - - - - 0

16 นายพิชา รัตนธรรม - - - - 0

17 นายมานพ เพชรด ารงค์สกลุ - - - - 0

18 นางสาวปภสัสร อรรถจินดา - - - - 0

19 นางมาลาทิพย์ สวนิทร - - - - 0

20 นางสาวสนีุ ทองสมบตัิพาณิช   - - - - 0

21 นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์  - - - - 0

22 นางสาวกิา จงภกัดิ์ไพศาล - - - - 0

23 นายวทิยา เมตตาวหิารี - - - - 0

24 นายนพดล ชุ่มวงศ์ - - - - 0

25 นางสาวปาริชาติ สทุศันทรวง - - - - 0

26 นายธีรยทุธ ประเสริฐรัตนเดโช - - - - 0

27 นายสเุทพ ตรัยวรรณกิจ - - - - 0

28 นายสมบรูณ์ ศิริรักษ์ - - - - 0

29 นายถวลัย์ วชิิตวาที - - - - 0

30 นางสาววภิา เมตตาวหิารี - - - - 0

31 นางสาวเพ็ญทิพย์ เหลา่บญุเจริญ - - - - 0

32 นายกลชยั อดุมศรีสขุ - - - - 0

33 นายวรพจน์ ติรการุณ - - - - 0

34 นายสกิุจ สกลุวงศ์ใหญ่ - - - - 0

35 นายณฐันนัท์ อนนัต์ปรียาวทิย์ - - - - 0

36 นายประกฤต ชณุหศรีวงศ์ - - - - 0

37 นางวนัทนา กิจพานิช - - - - 0

38 นายถนอม ชยัอรุณดีกลุ - - - - 0

39 นางสาวรัชฎา พฤกษานบุาล - - - - 0

40 นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนนัท์ - - - - 0

41 หมอ่มหลวงวราภรณ์ วรวรรณ - - - - 0

42 นางสาวศรัญญา วรีมหาวงศ์ - - - - 0

ล าดบั รายนาม
สัดส่วน

การถือหุ้นธนาคาร
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
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ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
 ระหว่างปี

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
 ระหว่างปี

ล าดบั รายนาม
สัดส่วน

การถือหุ้นธนาคาร
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

43 นางอจัฉรา เพชรแสงโรจน์ - - - - 0

44 นางวรสินี เศรษฐบตุร - - - - 0

45 นางสาวชตุิมา  ปัน้ลายสิงห์ - - - - 0

46 นางสวุรรณดี ขาวละออ - - - - 0

47 นายกิตติชยั ต้นนาจารย์ - - - - 0

48 นายวรวทิย์ รุ่งสิริโอภาส - - - - 0

49 นางกสุมุา ประถมศรีเมฆ - - - - 0

50 นายนพวสัส์ ตัง้บรูณากิจ - - - - 0

หมายเหตุ:  /1 รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
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A2-1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  
 

- ไมมี่ - 
 

 



เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ 53 พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาบริหารธรุกิจ) สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       เลขานกุารบริษัท    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บุริมสิทธิ               - ก.พ.2560-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.ย.2556-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท (การลงทนุ)

       ส านกัก ากบัดแูลกิจการ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556-2559 หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลกิจการ

Certified Internal Auditor (CIA) 2556-2556 หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) 2547-2556 หวัหน้าตรวจสอบภายใน

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (ประกนัภยั)

Certified Fraud Examiner (CFE) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั

   Association of Certified Fraud Examiners (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 - หลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital (เชา่ซือ้)

   Market Intermediaries (2016) อืน่ๆ

 - หลกัสตูร Company Secretary Program 2554-ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

 - หลกัสตูร Company Reporting Program 2553-ปัจจบุนั กรรมการพฒันาการตรวจสอบภายในภาคราชการ กรมบญัชีกลาง 

 - หลกัสตูร Board Reporting Program 2553-ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง กรุงเทพมหานคร

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร Audit Committee Program

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function

 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 - หลกัสตูร GRI Certified Training on G4 Reporting

   สถาบนัไทยพฒัน์

 - ประกาศนียบตัรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนั

   และปราบปรามการทจุริตระดบัสงู

   ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก / และทกัษะของการเป็นกรรมการ (จ านวนหุ้น / ร้อยละ) ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด และผู้บริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 48 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สามญั            16,544 - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าตรวจสอบภายใน    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                 (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

วิทยาศาสตรบณัฑิต (บญัชี) บุริมสิทธิ               - (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อืน่ๆ

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - หลกัสตูร Company Secretary Program

 - หลกัสตูร Board Reporting Program

 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking

 - หลกัสตูร  Anti-Corruption: The Practical Guide

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

3. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ 48 บญัชีมหาบณัฑิต สามญั                  -     - กลุ่มทิสโก้

       หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจธนาคาร    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุริมสิทธิ               - 2560-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บญัชีบณัฑิต 2553-2560 หวัหน้าก ากบั - ธรุกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-

หมายเหต:ุ      /1 รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

A3-2
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไมมี่ - 
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รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ชนุ (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการบริหาร 
3. นายทาคาชิ คโุรเมะ กรรมการบริหาร 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 
5. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ กรรมการบริหาร (ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 21 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ ซึ่งเข้าประชมุครบทกุท่านตามจ านวนครัง้ที่ถกูมอบหมาย เพื่อปฏิบตัิ
หน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทกุครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ติดตามผลการด าเนินงานรวมของธนาคาร รวมถึงตวัชีว้ดัหลกั เป้าหมายหลกั และงบประมาณ  
2. จดัท า ทบทวน และอนมุตัินโยบายตา่งๆ ที่มีความส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานและการควบคมุ รวมถึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้สตัยาบนั ในกรณีที่จ าเป็น  
3. ทบทวนระดบัความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงรับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

พิจารณาสินเช่ือ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา  
4. พิจารณาอนมุตัิสินเช่ือที่ส าคญั รวมถึงอนมุตัิการทบทวนนโยบายสินเช่ือและแนวทางปฏิบตัิด้านสินเช่ือ  
5. จดัท าแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของธนาคาร และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนและ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
6. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคาร

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
7. แตง่ตัง้และดแูลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา  
8. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  
9. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้สตัยาบนั  

คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร
และแนวปฏิบตัิที่ดี และเห็นวา่คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ก าหนด 
ในกฎบตัรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 

- อรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ - 

  (นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

25 มกราคม 2561 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 

3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560)   

4. นายสถิตย์ ออ๋งมณี  กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่งระหวา่งวนัที่ 21 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2560) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมลู คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส 
ยตุิธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดลุอ านาจ อนัน าไปสู่ประโยชน์สงูสดุ ไม่เพียงแต่ส าหรับผู้ ถือหุ้น แต่ยงัรวมถึงพนักงาน
และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุรวม 12 ครัง้ ได้ด าเนินการในเร่ืองที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ธนาคารใช้ใน
การจดัท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บญัชีวา่งบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของธนาคารเพียงพอและถกูต้องตามที่ควร  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้อสงัเกต
ที่ตรวจพบที่รายงานโดยผู้ สอบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนมุัติแผนการ
ตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของธนาคารมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการก ากับดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี กิจกรรมการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้สถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ประเมินการแก้ไขปรับปรุงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 

 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ขอบเขตการตรวจสอบและเร่ืองส าคญัที่เน้นในการตรวจสอบรายไตรมาส
และประจ าปี คดัเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบญัชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จากผลการพิจารณาถึงความ
เป็นอิสระ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพสอบบญัชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตัง้
นางสาวสมใจ คณุปสตุ จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2560 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบญัชีว่า รายการที่เกิดขึน้เป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ธนาคาร นอกจากนี ้การเปิดเผยรายการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่เก่ียวข้องกับรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การบริหารความเส่ียง: สอบทานและประเมินจากการน าเสนอของผู้บริหารในเร่ืองความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ความ
เพียงพอของเงินกองทนุ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบตัิการที่มีนัยส าคญัและประเมิน
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สาเหตแุละความเหมาะสมของแนวทางป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวขึน้อีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร 

 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบตัิที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

 

      - องัครตัน์ เพรียบจริยวฒัน์ - 

        (รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 

         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 12 กมุภาพนัธ์ 2561 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

26 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถ
ช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท า
บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศ
ไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้
เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้
ปรับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพของ
แต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการ
ทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อ
ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  
  

                                           
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมรกิา (AICPA)   สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of 

Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บรหิารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชแีห่งสหรฐัอเมริกา  (American Accounting 

Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



   เอกสารแนบ 7 

A7-3 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานที่ครอบคลุมถึง 
1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 
1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึง
การห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 
1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏบิัติ (compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 
/ 
/ 
/ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้
อย่างชัดเจน 

/  

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

/  

2.3  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร 
ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

/  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทาง
ธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

/  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และการสื่อสารข้อมูล 

/  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

/  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัตเิพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้และความสามารถที่เหมาะสม  และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อ
บุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่าง
ทันเวลา 

/  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการ
ฝึกอบรม 

/  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ /  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏบิัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกับความส าเร็จ
ของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน /  
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการใน
รายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของ
รายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  



   เอกสารแนบ 7 

A7-5 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

/  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งาน
ต่างๆ   

/  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง /  
7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  /  
7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลด
ความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

/  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท า
ให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการ
เพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ /  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความ
ซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มี
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจ
หน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท า
สัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้ม่ันใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือ
การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

/  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก 
หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

/  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของ
ระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้น
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของ
ส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น /  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือน
เป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัท
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม
ไม่ต้องตอบข้อนี้) 

/  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน /  
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ /  
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน /  
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  /  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ 
เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

/  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

/  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

/  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้      
     13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
     13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

 
/ 
/ 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ตดิต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

/  
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

/  

 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา 
หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

/  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมิน
อิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท /  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

/  

17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอใ น
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ งบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐาน ะ
การเงินและผลการด าเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส อนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึง่ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และเพื่อให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเสี่ยงจากการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และสามารถให้ความเชื่อมัน่ต่อ
ความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 

                 ปลิว มงักรกนก         ศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ 

    (นายปลิว มงักรกนก)         (ศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์) 

 ประธานคณะกรรมการ         กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 



 

 

 

 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2560 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ2 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี2ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแส
เงินสดสาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที2สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี8แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแส  
เงินสดสาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนัของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที2ควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
ธนาคารฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที2กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที2เกี2ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื2นๆ ตามที2ระบุในขอ้กาํหนดนั8นดว้ย 
ขา้พเจา้เชื2อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที2ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื2อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 



 

2 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที%ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที2รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี8 โดยถูกตอ้งตามที2ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี2ยวกบัการควบคุมภายในที2ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื2อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที2
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาํเนินงานต่อเนื2อง              
การเปิดเผยเรื2องที2เกี2ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื2องในกรณีที2มีเรื2องดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที2
ดาํเนินงานต่อเนื2องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั8งใจที2จะเลิกธนาคารฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนื2องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที2ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของธนาคารฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื2อให้ไดค้วามเชื2อมั2นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ2 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื2อมั2นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื2อมั2นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที2มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื2อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี8  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี2ยง                         
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนี8 ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี2ยงที2อาจมีการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื2อตอบสนองต่อความ
เสี2ยงเหล่านั8น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที2เพียงพอและเหมาะสมเพื2อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสี2ยงที2ไม่พบขอ้มลูที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ2 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเสี2ยงที2เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื2องจากการทุจริตอาจเกี2ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั8งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที2ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 





ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

เงินสด 1,323,405            1,147,866            

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1 43,176,522          37,061,867          

เงินลงทุนสุทธิ 3.3, 3.6 5,932,024            5,552,994            

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยคา้งรับ 3.4, 3.6

   เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี+ 263,449,589        240,579,109        

   ดอกเบี+ยคา้งรับ 669,461               484,024               

   รวมเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยคา้งรับ 264,119,050        241,063,133        

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (18,512,545)         (19,084,912)         

   หกั: ค่าเผื'อหนี+สงสัยจะสูญ 3.5 (10,700,347)         (7,490,786)           

   หกั: ค่าเผื'อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี+ 3.5 (8,948)                  (9,748)                  

รวมเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยคา้งรับสุทธิ 234,897,210        214,477,687        

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.6, 3.7 777                      6,739                   

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสุทธิ 3.8 32,778                 31,363                 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.9 676,107               668,641               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.10 342,255               359,083               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.29 427,676               218,806               

สินทรัพยอื์'น 3.11 1,466,541            1,216,780            

รวมสินทรัพย์ 288,275,295        260,741,826        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2560 2559

หนี,สินและส่วนของเจ้าของ

หนี,สิน

เงินรับฝาก 3.12 181,499,272        155,950,816        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.13 3,852,908            4,970,868            

หนี+ สินจ่ายคืนเมื'อทวงถาม 431,361               180,242               

หนี+ สินตราสารอนุพนัธ์ 3.2 29,815                 34,118                 

ตราสารหนี+ ที'ออกและเงินกูย้มื 3.14 63,638,619          64,398,919          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.15 347,218               272,390               

ดอกเบี+ยคา้งจ่าย 695,165               734,762               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 602,095               446,942               

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,764,703            2,027,449            

หนี+ สินอื'น 3.16 5,489,267            4,281,352            

รวมหนี,สิน 259,350,423        233,297,858        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)





ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดด้อกเบี�ย 3.21 15,531,009          15,194,498          

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3.22 (4,683,185)           (4,958,671)           

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 10,847,824          10,235,827          

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,293,292            3,139,462            

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (110,866)              (96,148)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.23 3,182,426            3,043,314            

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื0อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.24 907                      (2,538)                  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.25 19,556                 11,878                 

ค่าปรับที0เกี0ยวเนื0องจากเงินใหสิ้นเชื0อ 350,295               340,421               

รายไดค้่าส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจ 751,879               273,903               

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื0นๆ 3.27 237,745               168,406               

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 15,390,632          14,071,211          

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจ 774,535               302,924               

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 14,616,097          13,768,287          

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี0ยวกบัพนกังาน 2,654,497            2,276,592            

ค่าใชจ่้ายเกี0ยวกบัอาคาร สถานที0และอุปกรณ์ 951,602               768,329               

ค่าภาษีอากร 244,838               200,025               

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.33 1,708,833            1,326,147            

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินการอื0นๆ 3.28 935,211               835,311               

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 6,494,981            5,406,404            

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.26 2,760,448            3,740,214            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,360,668            4,621,669            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.29 1,060,111            934,112               

กาํไรสําหรับปี 4,300,557            3,687,557            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 3.30

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 3.19 (1,705)                  (16,721)                

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.29, 3.31 341                      3,344                   

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,364)                  (13,377)                

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (66,983)                (21,890)                

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.29, 3.31 13,397                 4,378                   

รายการที0จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (53,586)                (17,512)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับปี (54,950)                (30,889)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,245,607            3,656,668            

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 3.32 4.67                     4.00                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560

2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,360,668            4,621,669            

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื0อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 152,267               107,014               

   หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 4,648,067            5,785,159            

   ค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลบั) (3,671)                  4,420                   

   ค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย 394                      11,128                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (15,745)                (16,966)                

   กาํไรที0ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนุพนัธ์เพื0อคา้ (4,303)                  (7,780)                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,870)                  (4,463)                  

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,037                   323                      

   กาํไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน (1,415)                  -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (77,268)                (70,256)                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 25,314                 53,094                 

   รายไดค้า้งรับลดลง (2,286)                  (7,170)                  

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ0มขึ�น 407,439               210,171               

   รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (10,847,824)         (10,235,827)         

   รายไดเ้งินปันผล (125,796)              (65,825)                

   เงินสดรับดอกเบี�ย 15,710,694          15,408,762          

   เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (3,708,413)           (4,086,264)           

   เงินสดรับเงินปันผล 125,796               65,825                 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,100,164)           (915,371)              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 10,541,921          10,857,643          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ�น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (6,114,655)           (7,399,164)           

   เงินใหสิ้นเชื0อแก่ลูกหนี� 3,344,544            6,526,563            

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,833,509            2,081,318            

   สินทรัพยอื์0น (22,406)                338,585               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)
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หนี� สินดาํเนินงานเพิ0มขึ�น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 10,926,793          (3,095,611)           

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1,117,960)           (4,992,636)           

    หนี� สินจ่ายคืนเมื0อทวงถาม 251,119               (176,093)              

    ตราสารหนี� ที0ออกและเงินกูย้มืระยะสั�น 6,562,700            (19,400,000)         

    สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (17,468)                (8,136)                  

   หนี� สินอื0น (579,980)              (1,249,459)           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 25,608,117          (16,516,990)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน (7,809,234)           (7,341,205)           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน 7,447,916            8,969,458            

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (76,845)                (49,504)                

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (63,208)                (92,857)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,870                   4,496                   

เงินสดจ่ายซื�อธุรกิจ (15,585,628)         -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (16,082,129)         1,490,388            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 19,600,000          16,180,000          

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (26,923,000)         -                           

เงินปันผลจ่าย (2,027,449)           (1,105,881)           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (9,350,449)           15,074,119          

เงินสดเพิ!มขึ�นสุทธิ 175,539               47,517                 

เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,147,866            1,100,349            

เงินสด ณ วันปลายปี 1,323,405            1,147,866            

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ#นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื#น

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื#อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 1                        9,215,676          2,543,024          30,757               211,641             242,398               984,000             12,829,650        25,814,749        

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (2,027,449)        (2,027,449)        

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        3,687,557          3,687,557          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี -                        -                        -                        (13,377)             -                        (13,377)                -                        (17,512)             (30,889)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (13,377)             -                        (13,377)                -                        3,670,045          3,656,668          

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        (2,726)               (2,726)                  -                        2,726                 -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 1                        9,215,676          2,543,024          17,380               208,915             226,295               984,000             14,474,972        27,443,968        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1                        9,215,676          2,543,024          17,380               208,915             226,295               984,000             14,474,972        27,443,968        

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (2,764,703)        (2,764,703)        

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        4,300,557          4,300,557          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี -                        -                        -                        (1,364)               -                        (1,364)                  -                        (53,586)             (54,950)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (1,364)               -                        (1,364)                  -                        4,246,971          4,245,607          

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        (2,727)               (2,727)                  -                        2,727                 -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 1                        9,215,676          2,543,024          16,016               206,188             222,204               984,000             15,959,967        28,924,872        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี;

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื#นของส่วนของเจา้ของ

ทุนที#ออก

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้
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ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม %&60 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ. 2547 และอา้งอิงตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท”) และการแสดง
รายการในงบการเงินไดท้าํขึ�นเพื�อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. 2:/<==8 เรื�อง 
การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที�เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินลงวนัที� 4 ธนัวาคม 2558  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เริ"มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี ธนาคารฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 25LM มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 

           ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 25L1 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ฝ่ายบริหารของธนาคารฯเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 

1.6 การซื อธุรกจิลูกค้ารายย่อย 

ณ วนัที� 22 ธนัวาคม 2559 ธนาคารฯไดต้กลงซื�อขายธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จาํกดั (มหาชน) และไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายธุรกิจดงักล่าว โดยเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2560 การ
รับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) เป็นที�เรียบร้อย          
ซึ� งธนาคารฯรับโอนกิจการธุรกิจลูกคา้รายย่อย ซึ� งประกอบดว้ยธุรกิจสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั สินเชื�อส่วน
บุคคล สินเชื�อธุรกิจรายยอ่ย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) และเงินฝากรายยอ่ย รวมทั�งรับโอน
สาขาธนาคารเพิ�มอีก \ สาขา 

เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริหารของธนาคารฯไดมี้การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
แต่ละรายการ เพื�อการบนัทึกบญัชีการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ ดงันี�  

1.  สินทรัพยแ์ละหนี� สินในบญัชีของการซื�อธุรกิจลูกหนี� รายยอ่ย ธนาคารฯไดมี้การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
และหนี� สิน และพบว่า ณ วนัที�จ่ายซื�อธุรกิจ มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซื�อ
ธุรกิจลูกหนี� รายย่อย คิดเป็นมูลค่ารวมจาํนวน 15,586 ลา้นบาท ซึ� งตํ�ากว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 
335 ลา้นบาท  

2.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยที์�ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต ธนาคารฯไดมี้การประเมินและพบวา่ไม่มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ควรรับรู้เพิ�มเติม 

3.  หนี� สินที�ระบุไดห้รือหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น ธนาคารฯได้มีการประเมินและพบว่าไม่มีหนี� สินที�อาจ
เกิดขึ�นที�ควรรับรู้เพิ�มเติม 

หลงัจากการซื�อธุรกิจฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ทาํการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี� สินของธุรกิจลูกหนี� รายย่อย และมูลค่าตามบญัชีของแต่ละรายการที�สําคญั ณ วนัที�ธนาคารฯมีอาํนาจ
ควบคุม มีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
เงินใหสิ้นเชื�อ 30,971* 30,636 
สินทรัพยอื์�น 20j 208 
เงินรับฝาก (14,622) (14,622) 
หนี� สินอื�น (63L) (636) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 15,921 15,586 

   

ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  15,586 

* สุทธิค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื�อ 



 

3 
 

1.: นโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

1.\.1 การรับรู้รายได ้

ก) ดอกเบี�ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชื�อ 

ดอกเบี�ยของเงินใหสิ้นเชื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื�อจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบนัทึกรายได้ดอกเบี� ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชื�อธุรกิจที�ผิดนัด
ชาํระดอกเบี� ยเกินกาํหนดหนึ� งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื�อประเภทอื�นที�ผิดนัดชาํระ
ดอกเบี� ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบี� ยค้างรับ           
ที�ได้บนัทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั�นออกจากบญัชี สําหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี� ยรับ 
หลงัจากนั�นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

ทั�งนี� ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี�ยเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งอีกเมื�อธนาคารฯไดรั้บชาํระหนี� ที�
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีที�ดอกเบี�ยหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัkวเงินหรือเงินให้สินเชื�อแลว้ ดอกเบี�ยหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลี�ยเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัkวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชื�อนั�น 

ข) ดอกเบี�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี� ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย  
ณ วนัที�เกิดรายการ 

ง) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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1.\.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัkวเงินจ่าย
แล้ว ดอกเบี� ยนั� นจะบนัทึกเป็นดอกเบี� ยจ่ายรอตัดบัญชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย          
เฉลี�ยเท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัkวเงินนั�น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

ธนาคารฯบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจาก           
การให้เช่าซื�อสําหรับสัญญาเช่าซื�อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง
และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบี�ยตลอดอายขุองสัญญาเช่าซื�อ 

รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ที�เกิดขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อ  

1.\.3 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน 

ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยมี 
การกาํหนดวนัเวลา และราคาที�แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินที�จ่ายสําหรับหลกัทรัพยซื์�อโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”               
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนั ซึ� งสามารถนาํหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซื�อคืนอีกทอดหนึ�งหรือขายหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซื�อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงซึ� งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบี�ยรับ 

1.\.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ธนาคารฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าตราสารหนี�
ตามอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี�ยรับ 
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ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ� งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด  
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี� ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอื�นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ฉ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ช) ธนาคารฯใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ซ) ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปอีกประเภทหนึ�ง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

ฌ) รายการซื�อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบนัทึกตามเกณฑว์นัที�ครบกาํหนดชาํระ (Settlement date) 

1.\.5 เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนซึ� งถือเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคา
ทุนที�จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี� ที� รับซื� อหรือรับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ธนาคารฯจะโอน                
เงินลงทุนในลูกหนี� ดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจาก     
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี�
ที�รับซื�อหรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ธนาคารฯพิจารณาบนัทึก
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงิน
ใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม <==L เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนจะบนัทึกเป็นเงินให้สินเชื�อแก่
ลูกหนี�ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ใชใ้นการแลกเปลี�ยนบวกดว้ย
ตน้ทุนทางตรง หลงัจากนั�นจะทาํการวดัมูลค่าตามหลกัเกณฑที์�ใชส้าํหรับเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  
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1.\.6 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�   

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ ซึ� งแสดงสุทธิจาก            
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีและเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.\.7 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี�  

ก) ธนาคารฯบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และส่วนสูญเสียจาก              
การปรับโครงสร้างหนี�ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิ�มดว้ยจาํนวนเงินเพิ�มเติมที�คาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนี� ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหนี� จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี� ยงและมูลค่า
หลกัประกนัประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี� ตาม
สัญญาเช่าซื� อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนําทะเบียนที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
ธนาคารฯกนัสํารองในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 1 และอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ < ของมูลหนี� หลงั
หกัหลกัประกนัไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ ตามลาํดบั 

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ดอ้ยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียนดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯบนัทึก
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี� ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี�ตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี�หรือมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกัน โดยใช้อตัรา
ดอกเบี�ยคิดลดและระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียนจดัที�ชั�นปกติ จดัชั�นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ และลูกหนี� ด้อยคุณภาพ ธนาคารฯกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective 
Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 

ทั�งนี� การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที� :M มิถุนายน 2559  
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ข) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� อื�นตั�งขึ�นโดยประมาณจากจาํนวนหนี� ที�อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี�คงคา้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ค) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี� เป็นหนี� สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ และหนี� สูญที�ไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในรอบบญัชีที�ไดรั้บคืน 

1.\.8 การปรับปรุงโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

ธนาคารฯบนัทึกรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรื� อง “การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหา” โดยธนาคารฯบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�รับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี� คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

ในกรณีที� เป็นการปรับโครงสร้างหนี� ที�ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื�อนไขในการชําระหนี�     
ธนาคารฯคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี� หลังการปรับโครงสร้างหนี� โดยคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับ
โครงสร้างหนี�  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�อตัราตน้ทุนทางการเงินตํ�ากว่าอตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตาม
เงื�อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ� งผลต่าง
ระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของหนี� กบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�  ณ วนัที�ปรับโครงสร้างหนี� จะบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทั�งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที�เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี� โดยการยินยอมลดเงินต้น หรือดอกเบี� ยที�บนัทึกในบญัชีหลังหักเงินสํารองที�กัน             
ไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี�  

1.\.9 ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ได้แก่ ทรัพยสิ์นที�ยึดคืนจากลูกหนี� ที�คา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือ
ลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�  มูลค่าของทรัพยสิ์นที�ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ� งพิจารณาตาม
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วนัที�ได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี� คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย) หรือมูลค่าที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า มูลค่าที�จะไดรั้บพิจารณาจากราคาตลาด/
ราคาประเมินของทรัพยสิ์นที�ยึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และธนาคารฯบนัทึก
สํารองเผื�อการลดมูลค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ�มเติมตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก           
การจาํหน่ายรับรู้เมื�อมีการจาํหน่าย 
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1.\.10 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ธนาคารฯวดัมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลังจากนั� น ธนาคารฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ธนาคารฯรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจาก
บญัชี (ถา้มี) 

1.\.11 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที�                  
ตีใหม่หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ธนาคารฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอาคารชุดสาํนกังานในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�น
ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี� ธนาคารฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
ครั� งคราวเพื�อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมี
สาระสาํคญั 

ธนาคารฯบนัทึกส่วนต่างซึ� งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- ธนาคารฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลง โดยที�ธนาคารฯไดเ้คยรับรู้
ราคาที�ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี� จะถูกรับรู้เป็น
รายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนที�ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจํานวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั�น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที�
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื� อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั�น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสํานกังาน และอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที�ตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื�อสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีที�ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 20 ปี 
เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์  - 3, 5  ปี 
ยานพาหนะ  - 5, 6  ปี 

ธนาคารฯบนัทึกค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี�  

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�ตีราคาเพิ�มรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

ธนาคารฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อธนาคารฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

:.\.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ธนาคารฯบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

ธนาคารฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอาย ุ          
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิw เพื�อใช้
ประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งธนาคารฯตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี�  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ - 5 ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ - 3 ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีที�ใชง้าน 

1.\.13 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี� สินนั�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายภาษีเมื�อรายไดส้ามารถรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายที�บนัทึกไวเ้กิดขึ�นจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดต้าม
กฎหมายภาษีอากร 

ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี� สินภาษีเงินได ้

ธนาคารฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�เกิดขึ� น
เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์  
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1.\.14 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงว่าสินทรัพยข์อง
ธนาคารฯดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า หรือเมื�อตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยเ์ป็นรายปี ธนาคารฯจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ทั�งนี�  
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
นั�นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน แสดงวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณี
สินทรัพยซึ์� งใช้วิธีการตีราคาใหม่ และได้บนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของ
เจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยที์�เคยบนัทึกไว ้

1.\.15 การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสด
จากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือธนาคารฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของ
เจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั�น ถา้ธนาคารฯไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไว้
ซึ� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงินนั�น             
และธนาคารฯยงัคงมีอาํนาจควบคุม ธนาคารฯจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั�นต่อไปตาม
ขอบเขตของความเกี�ยวขอ้งต่อเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงินจะถูกตดัรายการออก
จากบญัชี เมื�อหนี� สินทางการเงินนั�นสิ�นสุดลง เช่น เมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสัญญาไดสิ้�นสุด ยกเลิก 
หรือครบกาํหนด 

1.\.:L เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของธนาคารฯ 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที� เ กิดจากการเปลี� ยนแปลงอัตราแลกเปลี� ยนรวมอยู่ในการคํานวณผล                      
การดาํเนินงาน 



 

12 
 

1.\.17  ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด
รายการ 

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายโบนสัของธนาคารฯเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังาน
ประจาํปีของพนกังานที�จ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ ธนาคารฯบนัทึก
ค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี� เมื�อพนกังานไดรั้บสิทธิเนื�องจากถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังาน
แลว้ ธนาคารฯบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุน้ถวัเฉลี�ยรายวนัตั�งแต่วนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัสิ�น
รอบระยะเวลาที�รายงานเป็นเกณฑแ์ละจะรับรู้ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงตามการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาหุ้นเพื�อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี� สินโบนัสค้างจ่าย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน         
แต่ละปี จนกวา่ธนาคารฯจะจ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิ�น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่าย
สะสมและเงินที�ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที�ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ� งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั� น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 

ธนาคารฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ� งการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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1.\.18 ประมาณการหนี� สิน 

 ธนาคารฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์         
ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นได้อย่าง
น่าเชื�อถือ  

1.\.19 ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง 

การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที� 39 เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กําไร (ขาดทุน)                  
จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณตามราคาตลาด หรือตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าที�เป็นที�
ยอมรับทั�วไป กรณีที�ไม่มีราคาตลาด 

1.\.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อ
โอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า ธนาคารฯใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้ธนาคาร
ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�น
ใหม้ากที�สุด  

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณ
ขึ�น  
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ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั
ชั�นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการ
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

1.\.21 เครื�องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของธนาคารฯ ตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� :My 
เรื�อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุน เงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม 
ธนาคารฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.37 

ข) มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหกัดว้ยค่าเผื�อ
หนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนกั (Duration) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั : ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม
ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ สาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัมากกวา่ : ปีที�มี
ราคาซื�อขายในตลาดจะใชร้าคาซื�อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที�ดีที�สุด ส่วน
กรณีที�ไม่มีราคาซื�อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบี�ยในตลาดที�ใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลกัษณะสัญญาคลา้ยคลึงกนัในการ
ประมาณมูลค่ายติุธรรม 

ธนาคารฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�   

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� นหรือมีอตัรา
ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) 
และหนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี
ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินลงทุนในตราสารหนี�  แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย  
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-  เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที�เป็นเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกบัขอ้มูลของบริษทั
อื�นที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

- เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และดอกเบี�ยคา้งรับ ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและเงินให้
สินเชื�อรายยอ่ยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ
ดอกเบี�ยคา้งรับตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เนื�องจาก
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ
และเงินให้สินเชื�อรายย่อยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอตัราดอกเบี� ย
สาํหรับการปล่อยสินเชื�อรายใหม่ในปัจจุบนั 

- ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั
สาํหรับเงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ� งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงิน
สดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นาํมาใชใ้น
การประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และ         
เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ ธนาคารฯไดค้าํนึงถึงผลกระทบของ
ความเสี�ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

1.\.22 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิใน            
งบแสดงฐานะการเงินเมื�อมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวม้าหกักลบลบหนี�กนั และ
ตั�งใจที�จะจ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลา
เดียวกบัที�จ่ายชาํระหนี� สิน 

1.\.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการที�สาํคญั มีดงันี�  
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การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน   
การพิจารณาว่าธนาคารฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ค่าเผื�อหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี 

ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื�อแก่
ลูกหนี� จากความเสี� ยงด้านเครดิตที�อาจเกิดขึ� น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากเงินให้สินเชื�อเมื�อลูกหนี� มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี� เงินตน้
และ/หรือดอกเบี�ยโดยใชก้ารวเิคราะห์สถานะของลูกหนี�รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนดัชาํระ
หนี�  และการใช้ประมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัประกนัและ
สภาวะเศรษฐกิจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั�งนี� การใช้ประมาณ
การและข้อสมมติฐานที� แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่า เผื�อหนี� สงสัยจะสูญ ดังนั� น                             
การปรับปรุงค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที�ไม่มีการ
ซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเสี�ยงดา้นเครดิต (ทั�งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�
เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใช้ในการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ธนาคารฯจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุนทั�วไป เมื�อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน หรือเมื�อมี             
ขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึ� งประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยใชว้ธีิพิจารณาจากรายได ้เนื�องจากไม่
มีราคาในตลาดที�สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.j 
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ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอาย ุ           
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอาย ุ         
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานด้วยราคาที� ตีใหม่ ซึ� งราคาที� ตีใหม่นี� ได้ประเมินโดย                          
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ� งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศยัข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.{ 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี เมื�อมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน 

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี� สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยั
ขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ� นเงินเดือนในอนาคต              
อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน            
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่า 
ธนาคารฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

ธนาคารฯมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจ           
ในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้ และเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�น จึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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2. ข้อมูลทั"วไป 

2.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารฯเป็นบริษทัมหาชนซึ� งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั� งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธนาคารฯได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย ์ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนอยู่ที� เลขที� 48/2 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั� น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ ว ันที�                       
31 ธนัวาคม <=LM ธนาคารฯมีสาขารวม 60 สาขาในประเทศไทย (31 ธนัวาคม 2559: ธนาคารฯมีสาขารวม =7 
สาขาในประเทศไทย) 

2.2  สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ในปัจจุบนัธนาคารฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฏหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที� จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบักรรมการ
ซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของธนาคารฯดว้ย 

2.4 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั  

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมธนาคารฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคารฯที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั              
ซึ� งเทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
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3. ข้อมูลเพิ"มเติม 

3.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู :,:\j,L=< 800,000 1,948,652 1,441,296 440,000 1,881,296 
ธนาคารพาณิชย ์ 219,979 18,800,000 19,019,979 125,317 15,001,000 15,126,317 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 452 21,900,000 21,900,452 518 19,750,000 19,750,518 
สถาบนัการเงินอื�น - 300,000 300,000 - 300,000 300,000 

 รวม 1,369,083 41,800,000 43,169,083 1,567,131 35,491,000 37,058,131 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 7 10,432 10,439 - 6,736 6,736 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - (3,000) (3,000) - (3,000) (3,000) 

รวมในประเทศ 1,369,090 41,807,432 43,176,522 1,567,131 35,494,736 37,061,867 

ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยหลกัทรัพย์
ภายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสญัญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื�อคืนภาคเอกชน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

ธนาคารพาณิชย ์ 18,800 15,000 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 21,900 19,750 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

ธนาคารพาณิชย ์ 18,290 15,157 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 22,008 19,958 
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3.2 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือ
บริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี�ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา 

อตัราดอกเบี�ย - 29,815 1,200,000 - 34,118 1,200,000 

รวม - 29,815 1,200,000 - 34,118 1,200,000 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 

3.6 เงินลงทุน 

3.3.1 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

เงนิลงทุนเผื"อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,412,318 3,835,912 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 692,18j 870,470 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ 408,961 414,163 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 8,440 8,000 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื"อขาย 5,520,44y 5,127,085 

ตราสารหนี ที"จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 13,683 13,559 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (13,683) (13,543) 

รวมตราสารหนี ที"จะถือจนครบกาํหนด - 16 

เงนิลงทุนทั"วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 447,229 478,303 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (35,652) (52,410) 

รวมเงนิลงทุนทั"วไป 411,577 425,893 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 5,932,024 5,552,994 
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3.3.2 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื"อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,410 - 2 4,412 �,834 - 2 3,836 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 812 289 - 1,101 182 1,102 - 1,284 

รวม 5,222 289 2 5,513 4,016 1,102 2 5,120 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 5,221 289 2 5,512 4,015 1,102 2 5,119 

ตราสารหนี ที"จะถือจนครบกําหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 14 - - 14 14 - - 14 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (14) - - (14) (14) - - (14) 

รวม - - - - - - - - 
รวมตราสารหนี  5,221 289 2 5,512 4,015 1,102 2 5,119 

3.3.3 เงินลงทุนที�มีภาระผกูพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

ประเภทเงินลงทุน <=60 2559 ภาระผกูพนั 
ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 2 คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 774 - หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล            

การหกับญัชี 

3.3.4 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม <=LM 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 



 

22 
 

3.3.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์�นที�ธนาคารฯถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไปของจาํนวนหุ้นที�ออกจาํหน่ายแลว้
ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 <=LM <=={ 

 มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน 

ชื�อหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เคไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั จูกิ (ประเทศไทย) จาํกดั                                3,240 - 10 331 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 4,275 - 10 4,265 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 3,659 - 10 3,233 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  18,062 - :M 17,622 - 10 

3.4 เงินให้สินเชื"อแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ 

3.4.1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

เงนิให้สินเชื"อแก่ลูกหนี    
เงินเบิกเกินบญัชี 551,542 - 
เงินใหสิ้นเชื�อ 106,885,568 71,883,119 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 155,938,827 168,448,360 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 188,558 460,708 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (18,512,545) (19,084,912) 

 เงินรับล่วงหนา้สญัญาเช่าทางการเงิน (114,906) (213,078) 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  244,937,044 221,494,197 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 669,461 484,024 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  (10,yMM,�\y) (7,490,786) 

หกั: ค่าเผื�อการปรับปรุงมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�  (8,948) (9,748) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 234,j{y,<:M 214,477,687 
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3.4.2 จาํแนกตามสกุลเงินและถิ�นที�อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 238,605,146 6,331,898 244,937,044 215,304,305 6,189,892 221,494,197 

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 238,605,146 6,331,898 244,937,044 215,304,305 6,189,892 221,494,197 

3.4.3 จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั�น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,859,787 42,769 14,857 7,275 1,495 1,926,183 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 20,920,245 1,173,805 133,149 66,408 107,190 22,400,797 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 15,178,993 167,588 50,014 18,649 17,639 15,432,883 
การสาธารณูปโภคและบริการ 24,636,419 967,676 118,68� 62,829 65,073 25,850,680 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 109,400,504 11,560,962 1,419,507 791,511 560,880 123,733,364 
สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 18,386,159 1,616,539 263,19\ 131,052 30,203 20,427,147 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 19,278,784 631,250 246,650 195,621 405,025 20,757,330 

อื�นๆ 12,817,635 997,250 189,195 126,847 277,733 14,408,660 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  222,478,526 17,157,839 2,435,249 1,400,192 1,465,238 244,937,044 

บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 474,676 192,766 1,883 133 3 669,461 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ยคา้งรับ 222,953,202 17,350,605 2,437,132 1,400,325 1,465,241 245,606,505 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 426,150 30,352 11,918 7,155 759 476,334 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 18,399,474 1,122,935 154,503 65,785 117,472 19,860,169 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 13,414,247 121,882 37,978 23,427 22,444 13,619,978 
การสาธารณูปโภคและบริการ 27,872,035 348,251 320,057 85,993 145,705 28,772,041 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 118,084,143 12,741,097 1,671,048 1,030,141 792,296 134,318,725 
สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 15,787,723 1,452,248 253,085 114,016 8,615 17,615,687 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 837,582 49,987 26,118 15,851 49,270 978,808 

อื�นๆ 5,275,181 409,920 94,495 54,600 18,259 5,852,455 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  200,096,535 16,276,672 2,569,202 1,396,968 1,154,820 221,494,197 

บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 302,295 181,729 - - - 484,024 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ยคา้งรับ 200,398,830 16,458,401 2,569,202 1,396,968 1,154,820 221,978,221 
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3.4.4 จาํแนกตามประเภทการจดัชั�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 

เงินให้สินเชื�อ      
แก่ลูกหนี�          

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใชใ้น
การตั�งค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื�อหนี�                    

สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินให้สินเชื�อ  
แก่ลูกหนี�           

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใชใ้น
การตั�งค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื�อหนี�                    

สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชั�นปกติ <<<,{=� :j=,j<= �,�<M 200,399 177,089 2,658 
-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ :y,�=: :=,=M� �,={: 16,458 15,567 2,041 
- จดัชั�นต ํ�ากวา่มาตรฐาน <,\�y <,<:\ jj{ 2,569 2,534 827 
- จดัชั�นสงสัย :,\MM :,:yM \<� 1,397 1,384 416 
- จดัชั�นสงสัยจะสูญ :,\L= j=< �j{ 1,155 1,062 273 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - <,Mjj - - 1,276 

รวม 245,60L <M=,=L\ 10,700 221,978 197,636 7,491 

(1) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี&คาํนวณจากมูลหนี&หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี&เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.5/2559 จาํนวน 6,140 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2559 จํานวน 3,158 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจํานวน 4,051 ล้านบาท (ณ วันที�                     
31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 1,882 ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลูกหนี&รายตัว ซึ�งเมื�อรวมกับยอดเงินสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 4,561 ล้านบาท                 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 4,333 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั&งสิ&นมีจาํนวน 8,612 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
จาํนวน 6,215 ล้านบาท)  

 อตัราที�ใชใ้นการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (1) ลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียน (1) เงินใหสิ้นเชื�ออื�น (A) 

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม ณ วนัที� �: ธนัวาคม ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 <==9 <=60 <==9 2560 <==9 

จดัชั�นปกติ M.{\ 0.80 1.63 1.57 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ :M.\\ 5.92 16.80 16.80 2 2 
จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 30.33 28.21 35.75 34.57 100 100 
จดัชั�นสงสัย 26.43 24.19 35.75 34.57 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ 25.32 22.75 35.75 34.57 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกิน
กว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั&นตํ�าของ ธปท. 
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3.4.5 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีลูกหนี�ภายใตส้ัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินรวม 137,673 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 149,784  ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับรถยนตแ์ละ
สัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพื�อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 50,715 93,390 5,533 6,490 156,12j 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (6,404) (8,425) (212) (3,299) (18,340) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (8:) (33) - (1) (115) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�
ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 44,230 84,932 5,321 3,190 137,673 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2)     (3,328) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    134,345 

(1)   สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื&อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็น

สาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 255{ 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 56,142 100,696 4,783 7,288 168,909 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (7,001) (8,789) (163) (2,959) (18,912) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (89) (121) - (3) (213) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�
ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 49,052 91,786 4,620 4,326 149,784 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2)     (2,973) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    146,811 

(1)   สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื&อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็น

สาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 
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3.4.6 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์ มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์

 ธปท.(A) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของธนาคารฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 <=LM 2559 <=LM 2559 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 6,122 6,573 6,860 7,395 

(D)  คาํนวณจากยอดหนี&เป็นรายบัญชี 
(A) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี&ยค้างรับเมื�อลูกหนี&ผิดนัดชาํระดอกเบี&ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

3.4.7 รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ� งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
   <=LM 2559 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 18,513 19,085 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี&ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�

เกิดขึ&นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื&อ 

3.4.8 การปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �: ธนัวาคม  

 2560 2559 

ลูกหนี� ที�ไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหนี�ในระหวา่งปี   
จาํนวนลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข                     

การชาํระหนี�  (ราย) 3,648 L,421 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 1,152 2,805 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 1,136 2,820 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา (ลา้นบาท) - 9 
อายสุญัญาถวัเฉลี�ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)   

ลูกหนี� เช่าซื�อ 4 5 
ลูกหนี� สินเชื�อเคหะ 4 2 
ลูกหนี� สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 4 4 
ลูกหนี� สินเชื�อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - : 
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ข้อมูลสําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที� เกี�ยวข้องกับลูกหนี� ที�ผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�   365 343 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที�ไดรั้บชาํระ 1,478 1,155 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี� ที�
มีปัญหาดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 25LM 255{ 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที�มี     
 การปรับโครงสร้างหนี� 17,265 4,646 16,638 5,286 

3.5 ค่าเผื"อหนี สงสัยจะสูญ/ค่าเผื"อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  

3.5.1 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่     

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,658,668 2,041,303 826,501 416,111 272,677 1,275,526 7,490,786 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ�ม           

ในระหวา่งปี LL:,<yy :,==M,�My :y=,y\j :,<<=,�\y :,{M<,\j< j:<,yMj 6,327,869 
หนี� สูญตดับญัชี - - (113,485) (1,218,724) (1,786,099) - (3,118,308) 

ยอดปลายปี �,�:{,{\= �,={:,L:M jjj,yL\ \<<,y�\ �j{,MLM <,Mjj,<�\ 10,700,347 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่     
 

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 1,871,788 1,163,592 930,747 598,793 693,635 311,935 5,570,490 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ�ม                

ในระหวา่งปี 786,880 877,711 1,967 1,752,943 1,398,274 963,591 5,781,366 
หนี� สูญตดับญัชี - - (106,213) (1,935,625) (1,819,232) - (3,861,070) 
ยอดปลายปี 2,658,668 2,041,303 826,501 416,111 272,677 1,275,526 7,490,786 
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3.5.2  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 2560 

 กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,595,364 3,619,896 1,275,526 7,490,786 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี <,=�j,jy< <,{yL,<j{ j:<,yMj 6,327,869 

หนี� สูญตดับญัชี (L�:,{L{) (<,\jL,��{) - (3,118,308) 

ยอดปลายปี \,=M<,<Ly \,:M{,j\L 2,Mjj,<�\ 10,700,347 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,259,045 2,999,510 311,935 5,570,490 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 582,619 4,235,156 963,591 5,781,366 

หนี� สูญตดับญัชี (246,300) (3,614,770) - (3,861,070) 

ยอดปลายปี 2,595,364 3,619,896 1,275,526 7,490,786 

3.5.� ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
 <=LM <=={ 
ยอดตน้ปี 9,748 - 
เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - 9,748 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (800) - 

ยอดปลายปี 8,948 9,748 

3.5.4 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 <=LM 2559 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 5,300 5,121 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (D) 1,701 1,516 
(1)  ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.              

ไปเป็นสาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 
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3.6 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.6.1 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื�อขาดทุนที�บนัทึก 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ในบญัชีแลว้ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ตราสารหนี�  - หุน้กู ้(1) : 1 - - : 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั (2) - 6 - - - 6 
  (1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
 (2) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที�

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี&ย 

3.6.2 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (1) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี�           
ที�รับโอนมา                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 <=LM 2559 <=LM 2559 <=LM 2559 <=LM 2559 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ <L�,\y{ 235,147 - - - - - - <L�,\y{ 235,147 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็น

พิเศษ :y,:=j 16,277 - - - - - - :y,:=j 16,277 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่

มาตรฐาน <,\�= 2,569 - - - - - - <,\�= 2,569 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั :,\MM 1,397 - - - - - - :,\MM 1,397 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ :,\L= 1,155 �y 54 14 14 12 12 :,=<j 1,235 

รวม <j=,{�y 256,545 �y 54 14 14 12 12 <jL,000 256,625 

(1)  มลูหนี&จัดชั&นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี&โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.L.3 การจัดชั� นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับสินเชื�อที�กันสํารองเป็นรายกลุ่ม 
(Collective Approach) 

�.L.�.: สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหนี�   
ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (D)              

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง                           
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (A)                             

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (I)                   
ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 <=={ 2560 <=={ <=LM <=={ 2560 2559 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ :<<,::6 131,798 :<<,::L 131,798 M.{\ 0.80 :,:\< 1,052 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ :<,<{j 13,434 :<,<{j 13,434 :M.\\ 5.92 :,<j\ 795 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน :,L�8 2,134 :,L�j 2,134 30.33 28.21 \{y 602 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั j{: 1,168 j{: 1,168 26.43 24.19 <�6 283 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ LLM 1,017 LLM 1,017 25.32 22.75 :Ly 231 

รวม :�y,LM� 149,551 :�y,LM� 149,551   �,�<L 2,963 

(1) ธนาคารฯไม่ได้นาํมลูค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี&เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่า

สาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 
(I) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของ

ลูกหนี&รายตัวแล้ว 

�.L.�.<  สินเชื�อจาํนาํทะเบียน 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหนี�   
ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ            

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง                           
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (D)                          

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (A)                   

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 <=={ 2560 <=={ <=LM <=={ 2560 2559 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 20,027 :L,LL= <M,M<y 16,665 1.63 1.57 �<y 261 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,731 :,=<y :,y�: 1,527 16.80 16.80 <{: 257 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 288 <L{ <jj 269 35.75 34.57 :M� 93 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 143 :<= :\� 125 35.75 34.57 =: 43 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 33 { �� 9 35.75 34.57 :< 3 

รวม <<,<<< :j,={= <<,<<< 18,595   yj\ 657 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่า
สาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 

(A) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของ
ลูกหนี&รายตัวแล้ว 
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3.L.4 ลูกหนี� ที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
    ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 
จาํนวนรายลูกหนี�   

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
มูลหนี�   

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
หลกัประกนั  

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
ที�บนัทึกในบญัชีแลว้ (2)                       

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 <=={ 2560 <=={ <=LM <=={ 2560 2559 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายถูก        
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์         
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (1) 1 1 737 821 635 656 737 (3) 821 (3) 

2. บริษทัอื�นที�มิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจด
ทะเบียนที�เขา้ข่ายถูกเพิกถอน             
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 4 \ LL< 577 255 249 8 7 

�. บริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่ง           
การฟื� นฟูการดาํเนินงาน - - - - - - - - 

4. บริษทัที�รายงานผูส้อบบญัชีระบุ            
วา่มีปัญหาเกี�ยวกบัความดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 5 5 1,399 1,398 890 905 745 828 
(1) บริษัทดงักล่าวอยู่ระหว่างการฟื& นฟูการดาํเนินงาน 
(2) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดงักล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของลกูหนี&รายตวัแล้ว 
(3) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจาํนวนดงักล่าวได้รวมค่าเผื�อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี&แล้ว 

3.7 ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

ทรัพย์สินที"ได้จากการชําระหนี     
   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   

ยอดตน้ปี 11,713 16,397 
จาํหน่าย - (4,684) 
ยอดปลายปี 11,713 11,713 

   สังหาริมทรัพย์   
ยอดตน้ปี 6,771 28,566 
เพิ�มขึ�น 2,824,38� 3,458,349 
จาํหน่าย (2,829,951) (3,480,144) 
ยอดปลายปี 1,20� 6,771 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 12,91L 18,484 
   หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า    

ยอดตน้ปี 11,745 617 
เพิ�มขึ�น 923 11,632 
ลดลง (529) (504) 
ยอดปลายปี 12,139 11,745 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 77y 6,739 
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3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 31,363 31,363 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,415 - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 32,778 31,363 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสํานกังานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ�นปี 2560 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้�เป็นกระแสเงินสด (discounted 
cash flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย อตัราการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate) อตัราคิดลด (discount rate) และรายการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
โดยอา้งอิงขอ้มูลจากขอ้มูลตลาดที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทรัพยสิ์นที�ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกนั
ได ้รวมทั�งพิจารณาผลประกอบการที�ผา่นมาและแนวโนม้ในอนาคตของทรัพยสิ์นที�ประเมิน ภาวะอุปสงค์
อุปทานของตลาดและปัจจยัที�มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคา
ภายในของธนาคารฯที�มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และได้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑม์าตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

  ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น 

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 585 - 1,300 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 11.7 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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3.9 ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

สินทรัพยซึ์�ง
แสดงมูลค่าตาม

ราคาที�ตีใหม ่ สินทรัพยซึ์�งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง ที�ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั�ง

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 509,117 17,509 499,963 574,385 79,766 1,680,740 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 8,937 38,966 1,601 49,504 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (722) (84,002) (13,734) (98,458) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 509,117 17,509 508,178 529,349 67,633 1,631,786 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 49,761 26,241 6,734 82,736 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (20,008) (4,111) (12,530) (36,649) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 509,117 17,509 537,931 551,479 61,837 1,677,873 

ค่าเสื"อมราคาสะสม:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 12,873 - 403,527 503,724 46,974 967,098 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 9,195 - 32,525 20,124 8,433 70,277 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/  

ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (415) (60,081) (13,734) (74,230) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 22,068 - 435,637 463,767 41,673 963,145 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 9,195 - 31,282 21,654 9,307 71,438 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ 
 ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (17,388) (2,899) (12,530) (32,817) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 31,263 - 449,531 482,522 38,450 1,001,766 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 487,049 17,509 72,541 65,582 25,960 668,641 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 477,854 17,509 88,400 68,957 23,387 676,107 

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ นสุดวนัที" 6I ธันวาคม:      

2559      70,277 

2560      71,438 
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ธนาคารฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 
2556 โดยใชว้ธีิรายได ้(Income Approach) 

หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดงักล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที�     
�: ธนัวาคม 2560 และ 2559 จะเป็นดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 <=LM <=={ 
อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสื�อมราคาสะสม 228,508 234,294 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาที�เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

  ผลกระทบต่อราคาที�ตีใหม่ 

 
ณ วนัที�                    

31 ธนัวาคม 2560 
เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น 
ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 585 - 1,300 ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราการใชพ้ื�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 11.7 ราคาที�ตีใหม่ลดลง 

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� �: ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที� �: ธนัวาคม 2560:  
ราคาทุน 832,964 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (490,709) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 342,255 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559:  
ราคาทุน 768,964 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (409,881) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 359,083 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม              

 <560 2559 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 359,083 279,091 
ซื�อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 80,349 92,857 
รับโอนเขา้ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 795 23,872 
จาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (17,143) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (80,829) (36,737) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 342,255 359,083 

3.11 สินทรัพย์อื"น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
 <560 2559 

ภาษีมูลค่าเพิ�มสุทธิ 469,013 370,275 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 27,468 14,475 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 64,057 61,771 
เงินมดัจาํ 58,089 46,291 
ลูกหนี� อื�น 634,646 525,588 
สินทรัพยอื์�นๆ  213,268 198,380 
รวมสินทรัพยอื์�น 1,466,541 1,216,780 

3.12 เงินรับฝาก 

  3.12.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 
 <560 2559 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 3,942,431 3,800,991 
ออมทรัพย ์ 64,544,344 51,928,032 
จ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 8,978,148 7,606,080 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 10,389,836 6,994,920 
  - เกิน 1 ปี 492,353 238,889 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 93,152,160 85,381,904 
รวม 181,499,272 155,950,816 
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3.12.2 จาํแนกตามระยะเวลาที�เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 181,094,401 155,630,660 
เกิน 1 ปี 404,871 320,156 
รวมเงินรับฝาก 181,499,272 155,950,816 

(1) รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.12.3 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที�เป็นเงินบาทของผูฝ้ากที�มีถิ�น
ฐานอยูใ่นประเทศ 

3.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี สิน)  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 255{ 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน                              

เพื�อการฟื� นฟูฯ - - - - 15,007 15,007 
ธนาคารพาณิชย ์ 119,655 - 119,655 48,020 - 48,020 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,269,000 2,269,000 - 2,444,000 2,444,000 
สถาบนัการเงินอื�น 732,888 731,365 1,464,253 574,581 1,889,260 2,463,841 

รวม 852,543 3,000,365 3,852,908 622,601 4,348,267 4,970,868 

3.14 ตราสารหนี ที"ออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

เงินกูย้มืในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั L,LjM,MMM 7,323,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั =L,{<:,yMM 57,039,000 
ตัkวแลกเงิน �L,:<< 36,122 

ตัkวสญัญาใชเ้งิน y{y 797 

รวม L�,L�j,L:{ 64,398,919 

 



 

37 
 

3.14.1 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม <=LM และ <=={ ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที�ออกหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 2560 2559 (บาท) 2560 2559   
 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   

ปี 2555 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี 2555 - 1.24 1,000 - 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.60 ต่อปี  
ปี 2557 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 0.80 0.80 1,000 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 - 1,000 1,000 - ปี 2570 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 - :,MMM LMM - ปี 2570 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 3.70 ต่อปี 
รวม    6,680 7,323   

3.14.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

ณ วนัที� �: ธันวาคม <=LM และ <=={ ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะสั� นและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มี
ประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา       
ที�ออกหุ้นกู ้

ประเภท     
หุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

  2560 2559 (บาท) 2560 2559   
  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
ปี 2558 หุน้กูร้ะยะยาว - :=.Lj 1,000 - :=,LjM ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.875 

- 2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะสั�น - :L.j={ 1,000 - 16,859 ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.50 - 

1.71 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะยาว 5.50 =.=M 1,000 5,500 5,500 ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.95 - 

2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะยาว 10.00 :M.MM 1,000 10,000 10,000 ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.85 - 

1.95 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะสั�น - {.MM 1,000 - 9,000 ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.75 - 

1.80 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะสั�น 7.50 - 1,000 7,500 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.y= - 

:.80  ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะสั�น 15.922 - 1,000 15,922 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.�j - 

:.55  ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.85  

ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.85  

ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 8.00 - 1,000 8,000 - ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.75  

ต่อปี 
รวม     56,922 57,039   
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3.14.3 ตัkวแลกเงิน 

ตัkวแลกเงินประกอบดว้ยตัkวแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม ที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 2.50 
ต่อปี 

3.15 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 2559 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 172,851 135,962 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 17,148 14,016 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,058 4,181 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (11,691) (3,198) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 20,051 (10,293) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 42,930 16,412 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 4,001 15,771 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 251,348 172,851 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 95,870 99,539 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 347,218 272,390 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 28,925 25,127 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 7,936 5,668 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (11,547) 22,299 

รวมผลประโยชน์พนกังาน 25,314 53,094 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของธนาคารฯที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น และรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวนประมาณ 
99 ลา้นบาท และ 46 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 5 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม <=LM และ 2559 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของธนาคารฯประมาณ 21 และ 22 ปี ตามลาํดบั 

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 <=LM <=={ 

อตัราคิดลด 1.\= - 3.Ly 1.50 - 3.72 
อตัราการขึ�นเงินเดือนเฉลี�ย 5.MM 3.50 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของขอ้สมมติฐานหลกัที�สําคญัที�มีผลกระทบต่อภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม <=LM และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 

 เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% 
อตัราคิดลด (9,800) 10,310 (5,914) 6,206 
อตัราขึ�นเงินเดือน 10,146 (9,698) 6,292 (6,022) 

3.16  หนี สินอื"น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 <=LM <=={ 

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�นๆ คา้งจ่าย 312,805 �=M,L{� 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย L::,\{1 L{=,=�= 
รายไดรั้บล่วงหนา้ :,MLM,�:< 1,045,309 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย :,901,133 1,492,294 
บญัชีพกัเจา้หนี�  :,<j<,:�< 390,458 
หนี� สินอื�นๆ  �<:,�{4 307,06� 
รวมหนี� สินอื�น 5,489,267 4,281,35< 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ� งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ� งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ�งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่สําหรับพนักงานที�การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื�อเพิ�ม
แรงจูงใจในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนสัประจาํปี
บางส่วนที�พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื�อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
ทั�งนี� การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี�ยรายวนัระยะเวลา 5 ปี 
จากวนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัที�จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมียอด
คงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที�ให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 309 ลา้นบาท 
และ 263 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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3.17 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เป็นจาํนวน 627,952,146 หุน้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการแปลงสภาพมี
จาํนวน 104 หุน้ ตั�งแต่วนัที� 31 ธนัวาคม 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

3.18 เงินกองทุนที"ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�อง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื�อเช่าซื�อ 
สินเชื�อจาํนาํทะเบียน สินเชื�อธุรกิจเอกชน สินเชื�อหมุนเวยีนแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์ฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัตรา
สารทุนและสินทรัพยอื์�น 

สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 นั�น ธนาคารฯไดมี้การจดัสรรเงินสํารองส่วนเกิน
จากการจดัชั�นเพื�อเป็นส่วนหนึ� งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูกจดัสรรตามสัดส่วนเขา้
เป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 และเงินกองทุนชั�นที� 2 ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

เงนิกองทุนชั นที" 1 ที"เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 15,036,972 13,501,650 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 218,860 218,920 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (734,918) (481,432) 
รวมเงนิกองทุนชั นที" 1 ที"เป็นส่วนของเจ้าของ 27,263,614 25,981,838 
เงนิกองทุนชั นที" I ที"เป็นตราสารทางการเงนิ   
ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 1 27,263,615 25,981,839 
เงนิกองทุนชั นที" 2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,680,000 7,323,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน 668,708 789,422 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 739,109 447,354 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 2 8,087,817 8,559,776 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั งสิ น 35,351,432 34,541,615 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 255{ 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กาํหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง :=.{8 5.75 14.73 5.125 
เงินกองทุนชั�นที� 1 ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง :=.{8 7.25 14.73 6.625 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง <M.72 9.75 19.59 9.125 

เพื�อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. 4/2556 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วนัที�           
30 มิถุนายน 2560 ไวใ้น Website ของธนาคารฯเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 แลว้ 

3.19 ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื"อขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 21,725 38,446 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงลดลงระหวา่งปี (1,705) (16,721) 

 20,020 21,725 

หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (4,004) (4,345) 

ยอดคงเหลือปลายปี 16,016 17,380 

3.20 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานักงาน ส่วนเกินทุน             
จากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�เหลืออยู่ของ
อาคารชุดสาํนกังานและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 261,143 264,551 
โอนไปกาํไรสะสม (3,408) (3,408) 
 257,735 261,143 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (51,547) (52,228) 
ยอดคงเหลือปลายปี 206,188 208,915 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.21 รายได้ดอกเบี ย 

รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 573,700 487,441 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  143,968 151,023 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  6,527,057 5,456,419 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 8,286,284 9,099,615 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 15,531,009 15,194,498 

3.22 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินรับฝาก 2,289,028 <,446,212 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 18,994 128,093 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,014,368 1,004,772 
ตราสารหนี� ที�ออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 358,945 348,497 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 983,432 1,030,18\ 

เงินกูย้มื 18,418 91� 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 4,683,185 4,958,671 
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3.23 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 8,784 10,171 
-  การบริการการประกนัภยั 2,380,472 2,300,657 
-  การจดัการ 5,766 :=,L=\ 
- การใหบ้ริการที�ปรึกษาทางการเงิน 8,391 3,900 

- อื�นๆ 889,879 809,080 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,293,292 3,139,462 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (110,866) (96,148) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,182,426 3,043,314 

3.24 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื"อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย (:�,j�:) (7,606) 

- ตราสารหนี�  :\,y�j 5,068 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ {My (2,538) 
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3.25 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 2559 

กาํไรจากการขาย   
- เงินลงทุนเผื�อขาย :jL 6,045 

- เงินลงทุนทั�วไป 15,559 10,921 

รวม 15,745 16,966 
โอนกลบัค่าเผื�อ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนทั�วไป 3,811 (5,088) 

รวม 3,811 (5,088) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 19,556 11,878 

3.26 หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ� นสุด                              
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 139 (668) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  2,yLM,�M{ 3,740,882 

รวม 2,yLM,\\j 3,740,214 
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3.27 รายได้จากการดําเนินงานอื"นๆ 

รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
<==9 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �: ธนัวาคม 
 2560 2559 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 77,268 70,256 
รายไดเ้งินปันผล 125,796 65,826 
อื�นๆ 34,681 32,324 
รวม 237,745 168,406 

3.28 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื"นๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 
<==9 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 53,314 51,151 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 80,832 36,737 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 400,405 342,281 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 75,058 71,061 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 105,109 87,438 
อื�นๆ 220,493 246,643 

รวม 935,211 835,311 

3.29 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,255,243 1,133,722 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว                                         

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (195,132) (199,610) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที"แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,060,111 934,112 



 

46 
 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย  341 3,344 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 13,397 4,378 

ภาษีเงินไดที้�บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 13,738 7,722 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,360,668 4,621,669 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,072,134 924,334 
รายการปรับปรุงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 6,711 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาเสีย
ภาษีและค่าใชจ่้ายสุทธิที�ไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (12,023) 3,067 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,060,111 934,112 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรายละเอียดมีรายละเอียดดงันี�  
  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  417,647 255,105 162,542 192,718 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 22,264 22,998 (734) 884 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 2,428 2,350 78 2,226 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ 29,688 30,315 (627) (2,518) 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (23,299) (10,531) (12,768) (9,640) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 6,013 16,519 (10,506) 4,078 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (1,772) (1,489) (283) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (54,293) (54,293) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (4,004) (4,345) - - 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 5,749 6,610 (861) (1,555) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�น                   

เมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย (506,522) (473,304) (33,218) (11,602) 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ 116,891 113,277 3,614 (29,629) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 218,108 150,713 67,395 46,823 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 69,444 54,478 1,569 8,991 

อื�นๆ 129,334 110,403 18,931 (1,166) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  427,676 218,806 195,132 199,610 
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3.30 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 2559 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น   

เงินลงทุนเผื�อขาย:   
ขาดทุนที�เกิดขึ�นระหวา่งปี (1,519) (10,676) 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไรที�รวมอยูใ่น 
  กาํไรหรือขาดทุน 

 
(186) 

 
(6,045) 

 (1,705) (16,721) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (66,983) (21,890) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (68,688) (38,611) 
ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 13,738 7,722 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิ (54,950) (30,889) 

3.31 ภาษีเงินได้ที"เกี"ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
ภาษี 

จาํนวนสุทธิ
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
ภาษี 

จาํนวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (1,705) 341 (1,364) (16,721) 3,344 (13,377) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (66,983) 13,397 (53,586) (21,890) 4,378 (17,512) 

 (68,688) 13,738 (54,950) (38,611) 7,722 (30,889) 

3.32 กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที�ออกอยู่ในระหว่างปี ทั�งนี�              
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �: ธนัวาคม 

 2560 2559 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (พนับาท) 4,300,557 �,687,557 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 921,568 921,568 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 4.67 4.00 
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3.33 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ชื�อกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
    (เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั                                                                                   

(อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งธนาคารฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ่   
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เงินรับฝาก 237,142 533,487 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 59 75 
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,764,357 2,027,194 
หนี� สินอื�น 130,011 106,460 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั (เกี"ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)   
สินทรัพยอื์�น:   
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั                                                            

(เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 
1,874 3,230 

   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 369 800 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  - 14 
เงินรับฝาก:   
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 38,216 99,628 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  160,538 130,736 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  54,780 30,847 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั                                                                          

(อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 
32,899 32,899 

   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  33,986 33,757 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั                                                 

(เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 
137,867 21,939 

   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั 5,958 278 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน):   
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  253,113 248,437 
   บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 254,580 205,710 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 141,913 27,503 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:   
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  399 445 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  40 184 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 2 254 
   บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 12 10 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 5 4 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  65 84 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 7 1 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
  (เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 

71 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั (เกี"ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั) (ต่อ)   
หนี� สินอื�น:   
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - 484 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 67,200 46,920 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 7,581 1,242 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั�น จาํกดั 
     (เดิมชื�อ “บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั”) 

177 481 

   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั - 145 
ภาระผกูพนั - การคํ�าประกนั:   
บริษัทใหญ่   

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,136 1,184 
บริษัทที"เกี"ยวข้อง (เกี"ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)   

บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั 1,018 1,070 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 765 540 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 440 440 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที� เกี� ยวข้องกัน ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ                             
1 มกราคม 2560 และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที�                     
1 มกราคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที�                     
31 ธนัวาคม 2560 

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)์:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 300,000 - - 300,000 

 



 

52 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                     
�: ธนัวาคม  

 <=LM <=={ เงื�อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 

รายการที"เกดิขึ นในระหว่างปี    

บริษัทใหญ่    
ดอกเบี�ยรับ L - เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
รายไดอื้�น 1,000 1,000 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายการบริหารความเสี�ยงและ

การเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
และงานดา้นธุรการ 

1,478,673 1,164,027 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยจ่าย 7,860 5,280 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายอื�น 10,652 9,263 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั    
ดอกเบี�ยรับ 9,\={ 9,927 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
รายไดค่้าบริการเกี�ยวกบัเงินใหสิ้นเชื�อ 1,402 2,559 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
รายไดอื้�น 4,502 3,926 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที�ปรึกษาเกี�ยวกบั 
 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

345,000 247,000 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 52,605 37,947 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้หบ้ริการรายอื�น 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินใหสิ้นเชื�อ 230,160 162,120 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง 
ดอกเบี�ยจ่าย 6,411 4,632 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายอื�น 4,705 6,841 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=60 2559 

เงินใหสิ้นเชื�อ (1) 2,629 3,775 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=60 2559 

เงินรับฝาก 9�,274 70,145 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั� นของ
พนกังานที�จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหวา่งปี และผลประโยชน์อื�นของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 147 166 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13 15 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 23 28 

รวม 183 209 

3.34 ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของธนาคารฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร 

เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน ธนาคารฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น � ประเภท ดงันี�  

1.  สินเชื�อรายย่อย เป็นการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที�เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใหสิ้นเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภคเป็นหลกั 

2.  สินเชื�อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื�อและบริการที�เกี�ยวขอ้งให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ที�เป็นบริษทัหรือกลุ่มองคก์รธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื�อนาํไปใช้ในวตัถุประสงคด์า้น
การพาณิชยต่์างๆ และการใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้ง 

3.  บริหารเงินและอื�นๆ เป็นส่วนงานที�ทาํหนา้ที�บริหารสินทรัพยแ์ละหนี� สินของธนาคารและส่วนงานอื�นๆ  

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 
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ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่า
ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื�อและรายได้ดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงานดา้นภาษีเงินไดข้องทั�งกลุ่ม ดงันั�น ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มี
การปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ธนาคารฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั�น รายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ใน             
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี 2560 และ 2559 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 
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ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของธนาคารฯสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื�อรายยอ่ย สินเชื�อธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื�นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13,721 1,180 489 15,390 - 15,390 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2,6�6 2,6�6 (2,636) - 
รวมรายได้ 13,721 1,180 3,1<5 18,026 (2,636) 15,390 
ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 9,414 1,085 349 10,848 - 10,848 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,110 78 (6) 3,182 - 3,182 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,197 17 2,7j2 3,996 (2,636) 1,360 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,72: 1,180 3,1<5 18,026 (2,636) 15,390 
       
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (266) (26) (740) (1,032) - (1,032) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (6,438) (49=) (1,940) (8,873) 2,636 (6,237) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,529) 29 (1,2LM) (2,760) - (2,760) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (8,2�3) (49<) (3,940) (12,665) 2,636 (10,029) 
       
กาํไรตามส่วนงาน 5,4j8 688 (8:=) 5,361 - 5,361 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (1,060) 
กาํไรสําหรับปี      4,301 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   บริหารเงิน  
 สินเชื�อรายยอ่ย สินเชื�อธุรกิจ และอื�นๆ รวมส่วนงาน 
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560     
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 213,392 31,564 43,319 288,275 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18 1 657 676 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื�อรายยอ่ย สินเชื�อธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื�นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11,888 1,817 366 14,071 - 14,071 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,966 1,966 (1,966) - 

รวมรายได้ 11,888 1,817 2,332 16,037 (1,966) 14,071 
ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 8,218 1,709 309 10,236 - 10,236 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,967 93 (17) 3,043 - 3,043 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 703 15 2,040 2,758 (1,966) 792 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 11,888 1,817 2,332 16,037 (1,966) 14,071 
       
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (242) (32) (531) (805) - (805) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,747) (650) (1,473) (6,870) 1,966 (4,904) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,486) (336) (1,918) (3,740) - (3,740) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (6,475) (1,018) (3,922) (11,415) 1,966 (9,449) 
       
กาํไรตามส่วนงาน 5,413 799 (1,590) 4,622 - 4,622 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (934) 

กาํไรสําหรับปี      3,688 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   บริหารเงิน  
 สินเชื�อรายยอ่ย สินเชื�อธุรกิจ และอื�นๆ รวมส่วนงาน 
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559     
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 169,495 52,018 39,229 260,742 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18 1 650 669 
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3.35 กองทุนสํารองเลี ยงชีพ 

ธนาคารฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ            
5 - 15 ของเงินเดือน ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขในขอ้บงัคบัของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีที�ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2560 และ 2559 ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 115 ลา้นบาท และ 106 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.36 ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น 

 3.36.1 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

การรับอาวลัตัkวเงิน - 268,042 
การคํ�าประกนัอื�น 627,912 728,146 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 575,279 30,000 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 3.37.4) 1,200,000 1,200,000 
อื�นๆ 1,034,498 6,559,395 

รวม 3,437,689 8,785,583 

 3.36.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีคดีซึ� งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 344 ลา้นบาท และ 311 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลของคดียงัไม่เป็นที�สิ�นสุด ฝ่ายบริหารของ
ธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวต่องบการเงิน 
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3.36.3 ภาระผกูพนัอื�น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพนัที�เกี�ยวเนื�องกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงที�และอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามที�ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3 - 10 ปี 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 14\ 51 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 23� 82 
มากกวา่ 5 ปี 37 42 

3.37 เครื"องมือทางการเงิน 

3.37.1 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี� ที�มีต่อธนาคารฯเมื�อครบกาํหนดได ้หรือ  
จงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�จะชาํระหนี�ใหก้บัธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  และการคํ�าประกนั
การกูย้มืและอื�น ๆ 

ธนาคารฯมีการบริหารจดัการความเสี�ยงแบบรวมศูนย ์ภายใตแ้นวทางการกาํกบัแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯกาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงและวิธีการในการควบคุม
สินเชื�อที� เหมาะสมตั� งแต่ขั�นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ การวิเคราะห์ความเสี� ยงและ
ความสามารถในการชาํระหนี�  นอกจากนี� ธนาคารฯไดน้าํระบบ Credit Scoring มาใช้กบัสินเชื�อ            
เช่าซื� อรายย่อยโดยสามารถเพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื�อให้สะท้อน         
ความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น ธนาคารฯไดจ้ดัให้มีการสอบทานสินเชื�อเพื�อตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพสินเชื�อเพื�อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเชื�อที�จะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันั�น
ธนาคารฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อและการคํ�าประกนั
การกู้ยืมนี�  นอกจากนี� การให้สินเชื�อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตวัอยู่ในระดับตํ�าเนื�องจาก
ธนาคารฯมีฐานลูกค้าที�หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�
ธนาคารฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�แสดง
อยูใ่นงบการเงิน 
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คุณภาพของความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อของธนาคารฯ ซึ� งเป็นเงินให้สินเชื�อ          
ส่วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดงันี�  

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อที�ไม่เกินกาํหนดชาํระของธนาคารฯสามารถจาํแนกคุณภาพ
ของความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก สินเชื�อที�มี
คุณภาพสูง และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง โดยกาํหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที�คาดวา่
จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั�งนี�  สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหาย
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื�อในกลุ่ม 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี 
ระหวา่งร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหาย
ที�คาดวา่จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี มากกวา่ร้อยละ 2   

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อจาํแนกตามคุณภาพของสินเชื�อไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 <=LM <=={ 
สินเชื�อที�ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   

สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก 55,544 42,556 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง 53,935 76,086 
สินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง 12,637 13,156 

รวม 122,116 131,798 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระระหวา่ง 31 วนั ถึง 90 วนั  12,298 13,434 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 90 วนั 3,189 4,319 

รวมทั�งหมด 137,603 149,551 
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3.37.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบี�ย ซึ� งจะมีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือเงินกองทุนของธนาคารฯ
เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกต์ใช ้          
โดยความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของธนาคารฯ
จะถูกประเมินโดยการใช้แบบจาํลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที�เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของความเสี�ยงแต่ละประเภท นอกจากนี� ธนาคารฯยงัได้ใช้กระบวนการทดสอบยอ้นหลงั (Back 
Testing) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสี�ยง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื�อใช้ประกอบการวดัความเสี� ยงในกรณีที�ตัวแปรจาก
แบบจาํลองไดถู้กกาํหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั�งนี� วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพยจ์ะต้องได้รับการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอย่าง
เพียงพอ 

 3.37.2.1 ความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที�มีราคาซื� อขาย             
ในตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯที�มีราคา
ซื�อขายในตลาด ณ วนัที�ในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลักการ  
Value at Risk ค่าความเสี�ยงที�คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าที�ใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที�อาจจะเกิดขึ� น ณ ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ 99            
ในกรณีที�คงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี 
แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา                

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 <=={ 
สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาด   

ตราสารทุน 1 1 
ตราสารหนี�  3 5 
ตราสารอนุพนัธ์ 3 10 



 

61 

3.37.2.2 ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี�ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี�ย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี�ยคงที�ของธนาคารฯ ณ วนัที�ในงบการเงิน โดยกาํหนดให้การเปลี�ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี�ยเกิดขึ�นทนัทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตวัตามปกติของสินทรัพย์
และหนี� สิน แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความอ่อนไหวของ                                    

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง)                                     
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย   
   ดอกเบี�ยขึ�นร้อยละ 1 313.23 83.18 
   ดอกเบี�ยลงร้อยละ 1 (313.23) (83.18) 

อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาอตัราการขยายตวัของธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไปของอตัราดอกเบี�ยซึ� งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจที�แทจ้ริงไดดี้กว่า 
ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิที�เกิดขึ�นจะนอ้ยกวา่ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบี�ย
สุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น ความเสี� ยงของสินทรัพย์และหนี� สินที� อ่อนไหวต่อ            
การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที�แสดงนี� ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี� ที�มี
ราคาซื�อขายในตลาด ซึ� งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
ของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดแลว้ 
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3.37.2.3 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

 ธนาคารฯมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,323 1,323 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 41,808 1,368 43,176 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,957 1,975 5,932 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (D) 27,340 214,248 4,019 245,607 

 27,340 260,013 8,685 296,038 

หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 68,206 113,012 281 181,499 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 735 3,022 96 3,853 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 431 431 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 30 30 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 63,639 - 63,639 

 68,941 179,673 838 249,452 

 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี&ยปรับขึ&นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี&ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,148 1,148 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 35,495 1,567 37,062 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,097 3,456 5,553 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (D) 15,254 203,254 3,470 221,978 

 15,254 240,846 9,641 265,741 
หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 55,485 100,222 244 155,951 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 563 4,367 41 4,971 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 180 180 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 34 34 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 64,399 - 64,399 

 56,048 168,988 499 225,535 
 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี&ยปรับขึ&นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี&ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้

ตามเกณฑ์คงค้าง 

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�แยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัที�ในงบการเงินได้
ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1 41,510 - 297 - 41,808 1.5000 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,404 1,262 289 2 3,957 2.7386 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  3,172 17,792 47,054 117,714 28,516 214,248 7.3689 
 3,173 61,706 48,316 118,300 28,518 260,013  
หนี สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 2,673 64,562 45,372 405 - 113,012 1.4932 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 22 516 215 2,269 - 3,022 0.3437 
ตราสารหนี� ที�ออกและ 
 เงินกูย้มื 37 22,574 11,348 23,000 6,680 63,639 2.0635 
 2,732 87,652 56,935 25,674 6,680 179,673  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 35,197 1 297 - 35,495 1.5081 
เงินลงทุนสุทธิ - 742 251 1,102 2 2,097 3.7354 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  22,096 22,051 47,986 106,108 5,013 203,254 7.0783 
 22,096 57,990 48,238 107,507 5,015 240,846  
หนี สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 4,255 61,813 33,834 320 - 100,222 1.5845 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 19 627 1,277 - 2,444 4,367 0.7720 
ตราสารหนี� ที�ออกและ 
 เงินกูย้มื 37 19,800 21,739 15,500 7,323 64,399 2.1746 
 4,311 82,240 56,850 15,820 9,767 168,988  

ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�หยดุรับรู้รายได)้ ตามที�แสดง
ในตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

3.37.3 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี� ยงที�ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการ         
ชาํระเงินเมื�อครบกาํหนด เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหา
เงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความตอ้งการภายในระยะเวลาที�กาํหนด ซึ� งอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อธนาคารฯได ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทั�งภายในและภายนอก โดยปัจจยั
ภายในขึ� นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี� สินและการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่อง                     
เพื�อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึ�นอยู่กบัภาวะสภาพคล่องของตลาดและ           
ความเชื�อมั�นของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทําหน้าที� ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน                    
ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 
หน่วยงานบริหารความเสี� ยงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้
เป็นไปตามขอบเขตที�กาํหนด 
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นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี� ยงด้าน          
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั�งผลกระทบต่อสถานะความเสี�ยงของธนาคารฯ
ในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ไดค้าดการณ์ขึ�น ในส่วนของความเสี�ยงจากความไม่สอดคลอ้ง
กนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch) และระดบัของ
สินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพื�อให้ความเสี�ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที�
เหมาะสม นอกจากนี�แผนฉุกเฉินสาํหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องในภาวะวกิฤติเศรษฐกิจไดถู้ก
จดัทาํขึ�นเพื�อใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดท้นัเวลา นอกจากเครื�องมือที�กล่าวไวข้า้งตน้ธนาคารฯยงักาํหนด
สัดส่วนสินเชื�อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อควบคุมความเสี�ยง โดย
ฐานะความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตามอยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั� งสถานการณ์ของ
ธนาคารฯและสถานการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งระบบสถาบนัการเงิน ซึ� งทาํให้มีปริมาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกวา่ปกติ  

ธนาคารฯมีแหล่งที�มาของเงินทุนที�สําคญัจากการระดมเงินฝากเป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ที�             
ผา่นมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมื�อครบอายุที�ต ํ�าโดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบั
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี�ธนาคารฯยงัมีหุ้นกูท้ ั�งประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและดอ้ยสิทธิอีกจาํนวนหนึ� ง  
สาํหรับการใชไ้ปของเงินทุนนั�น ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของเงินใหสิ้นเชื�อเป็นหลกั โดยเงินทุนส่วน
หนึ�งจะดาํรงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ทั�งนี� ธนาคารฯมีวงเงิน
ที�อาจจะให้สินเชื�อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื�อเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่องยามจาํเป็นสําหรับ
บริษทัในกลุ่ม  

3.37.3.1 ปริมาณของหนี� สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่             
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 170,031 56,935 32,384 259,350 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่             
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 150,827 56,850 25,621 233,298 

 เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หนี� สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยงัคงถูกนาํมาฝากใหม่ใน
อตัราที�สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี�ย ดงันั�นเมื�อพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะ            
ต ํ�ากวา่ขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด ทั�งนี�ปริมาณหนี� สินที�มีระยะเวลาคงเหลือ
นอ้ยกวา่ 3 เดือนส่วนหนึ�งนั�นเป็นเงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ� งเงินฝากประเภท
ดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื�อนยา้ยปริมาณเงินที�รวดเร็ว 

3.37.3.2 ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์�มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสี�ยง  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 <=={ 

องคป์ระกอบของสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,323 1,148 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 43,177 37,062 

   เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิ 5,520 5,127 

   รวมสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง (1) 50,020 43,337 

   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ ์(1) 30,189 9,507 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

 ธนาคารฯมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ ว ันที�                           
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ� งคาํนวณเป็นรายวนัอยู่ที� 
50,020 ล้านบาท และ 43,337 ล้านบาท ตามลาํดบั สูงกว่าความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพ
คล่องตามเกณฑ์ภายในซึ� งธนาคารฯพิจารณาเป็นรายวนัที� 30,189 ล้านบาท และ 9,507           
ล้านบาท ตามลาํดับ นอกจากนี�  ธนาคารฯยงัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึง
วงเงินกูย้มืระหวา่งธนาคารซึ�งเพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องที�อาจจะเกิดขึ�น 
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3.37.3.3 ว ันที� ที�ครบกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที� ในงบการเงิน ณ ว ันที�                           
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,323 - - - - - - 1,323 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,369 41,510 - 297 - - - 43,176 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,162 2,059 289 2 420 - 5,932 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  2,375 18,127 47,971 127,693 44,140 - 5,301 245,607 
 5,067 62,799 50,030 128,279 44,142 420 5,301 296,038 

หนี สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 71,160 64,562 45,372 405 - - - 181,499 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 853 516 215 2,269 - - - 3,853 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 431 - - - - - - 431 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - - 30 - - - 30 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 22,574 11,348 23,000 6,680 - - 63,639 
 72,481 87,652 56,935 25,704 6,680 - - 249,452 

ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น         
การรับอาวลัตัkวเงินและการคํ�าประกนั 

การกูย้ืม 2 10 31 14 - 571 - 628 
ภาระผกูพนัอื�น - - 13 2,222 - 575 - 2,810 
 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,148 - - - - - - 1,148 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,567 35,197 1 297 - - - 37,062 
เงินลงทุนสุทธิ - 1,851 2,164 1,102 2 434 - 5,553 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  24,333 22,980 48,655 110,204 10,685 - 5,121 221,978 
 27,048 60,028 50,820 111,603 10,687 434 5,121 265,741 

หนี สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 59,984 61,813 33,834 320 - - - 155,951 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 623 627 1,277 - 2,444 - - 4,971 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 180 - - - - - - 180 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - - 34 - - - 34 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 19,800 21,739 15,500 7,323 - - 64,399 
 60,824 82,240 56,850 15,854 9,767 - - 225,535 

ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น         
การรับอาวลัตัkวเงินและการคํ�าประกนั 

การกูย้ืม 5 298 16 31 1 645 - 996 
ภาระผกูพนัอื�น - - 4,410 3,349 - 30 - 7,789 
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3.37.4 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯมีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงและเพื�อคา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์
เพื�อคา้ ดงันี�  

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) เพื�อเป็น
เครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ย ซึ� งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� �: ธนัวาคม 2560 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มลูค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มลูค่ายติุธรรม 

ขาดทุน 
ปี 2562 1,200 (30) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 255{ 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มลูค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มลูค่ายติุธรรม 

ขาดทุน 
ปี 2562 1,200 (34) 
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3.37.5  มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ตารางต่อไปนี� เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือ             
ทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

รายการ 

มลูค่าตาม
บญัชี 

มลูค่า
ยติุธรรม 

มลูค่าตาม
บญัชี 

มลูค่า
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 1,323 1,323 1,148 1,148 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 43,177 43,177 37,062 37,062 
เงินลงทุนสุทธิ  5,932 7,352 5,553 L,{{j 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 236,985 (1) 240,066 215,753 (1) 218,036 
หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 181,499 181,499 155,951 155,951 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,853 3,853 4,971 4,971 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 431 431 180 180 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 30 30 34 34 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 63,639 63,792 64,399 64,748 
(1) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกิน

จาํนวน 2,088 ล้านบาท และ 1,276 ล้านบาท ตามลาํดับ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อม
กบัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครื�องมือทาง
การเงินนั�น คือ มูลค่าตามบญัชีสุทธิของเครื�องมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผื�อหนี�สงสัย
จะสูญทั�งหมด 
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3.38 ลาํดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม <=LM 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

ตราสารทุน j j - - j 
ตราสารหนี�  5,512 - 5,512 - 5,512 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 33 - - 33 33 
อาคารชุดสาํนกังาน \yj - - \yj \yj 
หนี สินที"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 30 - 30 - 30 
สินทรัพย์ที"เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม       
เงินสด 1,323 1,323 - - 1,323 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 43,177 <,170 40,710 <{y 43,177 
เงินลงทุนทั�วไป 412 - - 1,832 1,832 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ย

คา้งรับ 236,985 (D) - 63,353 176,713 240,066 
หนี สินที"เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม       
เงินรับฝาก 181,499 68,487 113,012 - 181,499 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,853 831 3,022 - 3,853 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 431 431 - - 431 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 63,639 - 63,792 - 63,792 

(D) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน A,MNN ล้านบาท 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

ตราสารทุน j j - - j 
ตราสารหนี�  5,119 - =,::{ - =,::{ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน �: - - �: �: 
อาคารชุดสาํนกังาน \jy - - \jy \jy 
หนี สินที"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย �\ - �\ - �\ 
      
สินทรัพย์ที"เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม       
เงินสด 1,148 :,:\j - - :,:\j 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 37,062 <,MMj �\,y=y <{y �y,ML< 
เงินลงทุนทั�วไป \<L - - :,jy: :,jy: 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ย

คา้งรับ <:=,y=� (D) - �y,{\< :jM,M{\ <:j,M�L 
หนี สินที"เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม       
เงินรับฝาก :==,{=: ==,y<{ :MM,<<< - :==,{=: 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ \,{y: LM\ \,�Ly - \,{y: 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม :jM :jM - - :jM 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื L\,�{{ - L\,y\j - L\,y\j 

(D) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน D,AOP ล้านบาท 
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ความอ่อนไหวที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังาน ธนาคารฯไดว้า่จา้งให้ผูป้ระเมิน
ราคาภายนอกที�ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น               
ผูป้ระเมินราคา โดยผูป้ระเมินราคาใช้วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) โดยนาํกระแสเงินสดสุทธิที�            
คาดว่าจะไดรั้บรายปีคิดลดดว้ยอตัราคิดลดที�คาํนึงถึงปัจจยัพื�นฐานเกี�ยวกบัอตัราการกูย้ืมและปัจจยัความ
เสี�ยงต่าง ๆ 

ในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสาํนกังาน ขอ้มูลที�ไม่สามารถ
สังเกตไดที้�มีนยัสาํคญัที�ถูกใชเ้ป็นสมมติฐานในการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ
อาคารชุดสํานกังานไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของค่าเช่าต่อปีและอตัราคิดลดในอตัรา 5% และ 9% ตามลาํดบั 
การลดลงอย่างเป็นสาระสําคญัของอตัราการเติบโตของค่าเช่าหรือการเพิ�มขึ�นอย่างเป็นสาระสําคญัของ
อตัราคิดลดจะทาํใหมู้ลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสาํนกังานลดลง 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

4. เงินปันผลจ่าย  
 

อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
จาํนวน               

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

 ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  

  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 25=9 
ที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั� งที� y/<=={ 
เมื�อวนัที� { ธนัวาคม <=={ 

2.20 2.20 2,027 มกราคม 2560 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2559   2,027  

     
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 2560 
ที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั� งที� 7/2560 
เมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม <=LM 

3.00 3.00 2,765 มกราคม 2561 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560   2,765  

5. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2561 
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