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รายงานจากคณะกรรมการ 

ปี 2561 เป็นอีกปีหน่ึงที่มีความท้าทายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ด้วยเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับปานกลาง
โดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ 4.1 จากการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวในระหว่างปี 
ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและการส่งออกมีการชะลอตัวลง ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังคง
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้จะยังมีความกังวลต่อหน้ีภาคครัวเรือนท่ียังคงอยู่ในระดับสูง ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศฟื้นตัว
จากฐานท่ีต่ าและขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุ้นการเติบโตและพัฒนาการปฎิรูปเศรษฐกิจ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยโลกได้กลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้น โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ในเดือนธันวาคม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายทางการเงินและสอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยโลก 

เศรษฐกิจโลกก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนท่ีทวีความรุนแรงขึ้น และ
สร้างความกดดันไปทั่วโลก โดยยังไม่มีท่าทีที่จะคล่ีคลายลงในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง 
กอปรกับภาวะตลาดทุนที่ผันผวนเป็นอย่างมากและยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในปีน้ี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ซึ่งสร้างความผันผวนทั้งในตลาดหุ้นและค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทยังคงสามารถรักษามูลค่าไว้ได้จากการที่ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูงและระดับ
เงินส ารองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง  

ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2561 สินเชื่อยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.0 โดยเป็นการขยายตัว
ที่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรายย่อยเป็นหลัก การเติบโตดังกล่าวแม้ว่าจะมาจากอุปสงค์ที่มากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณา
ถึงหน้ีภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นผลให้ภาครัฐเริ่มออกมาตรการการควบคุมเพื่อลดความร้อนแรงในตลาดสินเชื่อ 
ที่ขยายตัวอย่างขาดวินัย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลและสนับสนุนยุคสังคมไร้เงินสด โดยยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของค่าธรรมเนียมธนาคาร และเร่งลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการผ่านช่องทาง
ดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือเพื่อแย่งชิงการเป็นผู้น าในด้านนี้  การบังคับใช้ของกฎเกณฑ์ใหม่อื่นๆ ยังสร้างผลกระทบต่อการท า
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อาทิ เกณฑ์การก ากับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม รวมถึงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล 
ซึ่งควบคุมให้การปล่อยสินเชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้  ธนาคารพาณิชย์ยังได้ให้ความส าคัญและ
ติดตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีการเล่ือนการบังคับใช้มาตรฐานไปยังปี 2563 ก็ตาม 

ภายใต้ความท้าทายต่างๆ ในปี 2561 การด าเนินธุรกิจของธนาคารทิสโก้ยังคงเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ด้วยก าไรสุทธิ
จ านวน 49910 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งการเติบโตมาจากทั้งอัตราการท าก าไรของธุรกิจหลักที่ยังอยู่
ในระดับสูง คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น และค่าใช้จ่ายการกันส ารองที่ลดลง ตลอดจนการรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ
การขายธุรกิจในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการปล่อยสินเชื่อจะยังไม่กลับสู่การเติบโตซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่าง
ระมัดระวังของทิสโก้ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องของสัดส่วนสินเชื่อไปสู่ธุรกิจที่ให้ผลก าไรสูง
และสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมที่ดี ส่งผลให้อัตราผลก าไรของทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ และสามารถรักษาอัตรา
ความเพียงพอของเงินกองทุน และอัตราส่วนส ารองต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม ขณะที่ยังคงมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับสูงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในทุกส่วนของธุรกิจ 
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A-2 

ดว้ยความมุ่งมั่นในการท าธุรกิจสินเชื่อที่ทิสโก้มีความเชี่ยวชาญ ธนาคารทิสโก้ได้โอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลในระหว่างปี 
และยังคงมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อรถยนต์ และยังขยายตัวในธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจ
ธนบดีธนกิจ ในส่วนของธุรกิจลูกค้าธนบดี ทิสโก้ยังคงเป็นผู้น าในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ให้ค าแนะน า
เรื่องการลงทุนที่หลากหลาย การออมเพื่อการเกษียณ และการวางแผนภาษี 

กลุ่มทิสโก้ได้รับการยกย่องด้านผลประกอบการเป็นเลิศในปี 2561 จากรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงาน
ยอดเยี่ยม” อันทรงเกียรติจากงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล “บริษัทที่มี
การบริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น” ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากการบริหารกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ดีแล้ว ทิสโก้ยังได้รับการยกย่องในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยในปี 2561  
ทิสโก้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital 
Markets Forum ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทิสโก้ยังคงได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment - 
THSI) ประจ าปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่ออีกปีหนึ่ง และเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ด าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 
100 ประจ าปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ และยังได้รับ “รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น” 
พร้อมกับ “รายงานความยั่งยืน Most Improved” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย 

ความท้าทายของสภาวะการด าเนินธุรกิจยังด าเนินต่อไปในปี 2562 ผลกระทบจากการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจโลก
จะเริ่มเห็นได้ชัดจากสงครามการค้าที่ยังไม่ส้ินสุดซึ่งส่งผลกดดันต่อภาคการส่งออกและการเติบโตโดยรวมของไทย ถึงแม้ว่า
ปัจจัยภายนอกจะส่งผลในด้านลบ แต่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงหนุนจากโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญกับความผันผวน
มากขึ้นจากทศิทางดอกเบี้ยขาขึ้น ภาวะสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มลูกค้ารายย่อย 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ต่างๆ จากหลายหน่วยงานควบคุมจะเพิ่มแรงกดดันต่อ
ผู้ให้บริการทางการเงินในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อ
อย่างรอบคอบ ในปี 2562 ยังเป็นวาระที่ทิสโก้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 50 ของการเป็นสถาบันการเงินที่ยั่งยืน เรายังคงตั้งใจสานต่อการด าเนิน
ธุรกิจตามค่านิยมของทิสโก้ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์ เพื่อเอาชนะทุกความท้าทายและความไม่แน่นอน และ
น าความส าเร็จสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงานที่ให้การสนับสนุน 
ทิสโก้มากว่า 50 ปี เราเชื่อว่า ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน พร้อมกับความร่วมมือกันกับคู่ค้า 
ทิสโก้จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินต่อลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

      คณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 1  

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มทิสโก้ได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยหลังจำก
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2551 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
(“ธนำคำร” หรือ “ธนำคำรทิสโก้”) ได้ยื่นขอจัดกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกับธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทมหำชนที่ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และ
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนำคำรทิสโก้  

ปัจจุบันบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีกำรประกอบธุรกิจอื่นใด โดยมีธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริกำรทำงกำรเงินในหลำกหลำย
รูปแบบทั้งธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจตลำดทุน 

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

เพื่อ เป็นกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยที่ เป็นหนึ่ ง เดียวกันของทั้ งก ลุ่มทิสโก้  ก ลุ่มทิสโก้ก ำหนดให้มี                            
กำรวำงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่ำ (Value) ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์
เป็นตัวก ำหนดภำพควำมมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องกำรจะบรรลุพันธกิจเป็นกำรก ำหนดภำรกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กร         
จะยึดถือในกำรด ำเนินธุรกิจ คุณค่ำหลัก คือหลักกำรร่วมกันที่ ผู้บริหำรและพนักงำนจะน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำน                      
ให้บรรลุเป้ำหมำย 

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สร้ำงโอกำสให้ชีวิต” 

พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ที่มุ่งเน้นกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์กำรเงินอันมี
คุณค่ำให้กับลูกค้ำด้วยควำมเชี่ยวชำญอย่ำงเป็นผู้น ำและมืออำชีพ ทิสโก้มุ่ งมั่นที่จะขยำยบริกำรให้ครอบคลุม                    
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกพื้นท่ี โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์กำรเงินใหม่ๆ  และกำรให้ค ำแนะน ำที่
สรรสร้ำงโอกำสทำงกำรเงินของลูกค้ำในทุกช่วงของชีวิต กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและกำรลงทุนในเทคโนโลยี           
ชั้นน ำคือหัวใจของบริกำรที่มีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้ของเรำ ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม            
และโปร่งใส เพื่อสร้ำงสรรค์คุณค่ำอย่ำงยั่งยืนเพื่อลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน และสังคม” 

ค่ำนิยมขององค์กร กลุ่มทิสโก้มีค่ำนิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และเป็นคุณค่ำ              
ที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงำนทุกคน เพื่อพัฒนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในกำรสร้ำงทัศนคติของกำรท ำงำน                     
อย่ำงมืออำชีพ ค่ำนิยมที่กลุ่มทิสโก้ให้ควำมส ำคัญ ได้แก ่

1) ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริกำรลูกค้ำเป็นหลัก สำมำรถเสนอแนวคิดและพัฒนำวิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของลูกค้ำ 

2) เชี่ยวชาญอย่างผู้น า บุคลำกรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้มีขีดควำมสำมำรถและ
ทักษะที่ โดดเด่น สะท้อนควำมเป็นผู้น ำในด้ำนคุณภำพบริกำรเพื่อให้ ลูกค้ำได้รับ                 
ควำมพึงพอใจสูงสุด 
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3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลำกรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมำตรฐำนสูงสุด                    
ของจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 

4) ความคิดสร้างสรรค์ ควำมเชี่ยวชำญของทิสโก้ไม่ได้มำจำกควำมรู้จริง ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเท่ำนั้น             
แต่ยังผสมผสำนในส่วนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพรำะเรำเชื่อว่ำค ำแนะน ำต่ำงๆ ท่ีมอบให้แก่
ลูกค้ำ ต้องมีทั้งควำมถูกต้อง ควำมหลำกหลำย และควำมสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมอง
และสร้ำงทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเงินได ้

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ สำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยกำรมอบบริกำรที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่ำในกำรบริกำร ด้วยควำมรู้
ควำมช ำนำญในวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำนท่ีน่ำเชื่อถือและเป็นท่ีไว้วำงใจ เน้นควำมพึงพอใจ
และควำมส ำเร็จของลูกค้ำเป็นมำตรฐำนในกำรประเมินผลงำน 

6) การให้ค าแนะน า บุคลำกรของทิสโก้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเงิน มีควำมปรำรถนำที่จะแนะน ำ วำงแผน 
จัดกำร ด้ำนกำรเงิน ให้กับผู้อื่นอย่ำงดีที่ สุด ด้วยบุคลิกที่ เป็นกันเองและเปิดกว้ำง                      
ท ำให้สำมำรถรับรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำเพื่อช่วยให้ลูกค้ำบรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินอย่ำงแท้จริง 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (Strategic Plan) 

ในกำรจัดท ำแผนธุรกิจส ำหรับระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ กลุ่มทิสโก้พิจำรณำถึงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ได้แก่             
ภำวะเศรษฐกิจ กฎหมำย และนโยบำยภำครัฐ นอกจำกนี้ยังพิจำรณำถึงปัจจัยภำยในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ควำม
เส่ียง ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดย
ผู้บริหำรจะน ำปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดแนวทำงขององค์กร (Corporate Theme)                    
ในแต่ละปี และจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร           ใน
กำรน ำกลยุทธ์มำใช้ปฏิบัติ กลุ่มทิสโก้ได้น ำเอำเทคนิค Balanced Scorecard มำใช้ในกำรสร้ำงควำมสมดุลของกลยุทธ์ใน 4 
ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำ ด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู้ โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด             ผลงำน
หลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละสำยธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance 
Management) ที่ก ำหนดผลตอบแทนของพนักงำนตำมผลกำรปฏิบัติ งำน โดยมีกำรติดตำมผลงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจที่วำงไว้นั้น ธนำคำรทิสโก้                      
มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรไว้โดยมีประเด็นท่ีมุ่งเน้น ดังต่อไปนี ้

 ขยำยกำรให้บริกำรสินเชื่อไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับควำมต้องกำรสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนที่
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง   

 มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้จัดกำรธนบดีเพื่อบริกำรค ำที่ปรึกษำกำรเงิน กำรลงทุน กำรจัดกำรสินทรัพย์ รวมถึง
กำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กำรลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภำพจำกหลำกหลำยบริษัท (Open-Architecture) 
โดยในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีผู้จัดกำรธนบดีที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชำชีพผู้ช่วยนักวำงแผนกำรเงิน และนักวำงแผน
กำรเงิน (AFPT/CFP) เพิ่มขึ้นเกือบเท่ำตัว และได้ออกผลิตภัณฑ์กองทุนท่ีหลำกหลำยที่สอดคล้องไปกับระดับควำม
เส่ียงของลูกค้ำ อำทิ กองทุน TISCO Global Income ที่ลงทุนในหลำกหลำยสินทรัพย์ทั่วโลก กองทุน TISCO Global 
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ESG ลงทุนในหุ้นทั่วโลกโดยเน้นบริษัทท่ีผ่ำนกำรคัดกรองโดยใช้ปัจจัยส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ประกัน กลุ่มทิสโก้ได้น ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพแบบเหมำจ่ำย My Care Smart และผลิตภัณฑ์
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลส ำหรับผู้สูงอำยุ PA อำม่ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ  

 ขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำกและธนบดีธนกิจในกลุ่มที่มีระดับรำยได้ปำนกลำงขึ้นไปซึ่งธนำคำรทิสโก้สำมำรถขยำยฐำน
เงินฝำกเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 7  

 เสำะหำพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อช่วยขยำยฐำนลูกค้ำและเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำร โดยธนำคำรทิสโก้ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกฟอร์ดและมำสด้ำซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน ำให้ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ส ำหรับ
ลูกค้ำของฟอร์ดและมำสด้ำ 

 รักษำและขยำยธุรกิจจำกฐำนลูกค้ำในปัจจุบันด้วยกำรน ำเสนอบริกำรด้ำนกำรเงินที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสำยธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ รวมถึงกำร
แนะน ำลูกค้ำระหว่ำงสำยธุรกิจเพื่อน ำเสนอบริกำรท่ีตอบสนองรูปแบบกำรใช้ชีวิต (lifestyle) และควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่หลำกหลำย 

 วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรองรับกำรขยำยธุรกิ จ    
ลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

 ในปี 2559 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยของธนำคำรสแตนดำร์ด
ชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) และได้ด ำเนินกำรรับโอนธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ำกัด (มหำชน) แล้วเสร็จตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ทั้งนี้ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยครอบคลุมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อำศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรำยย่อย บริกำรธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริกำรนำยหน้ำ
ประกันภัย (Bancassurance) เงินฝำกรำยย่อย รวมทั้งสำขำธนำคำรจ ำนวน 4 สำขำ รับโอนโดยธนำคำรทิสโก้ 
จ ำกัด (มหำชน)  

 ในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในสัญญำโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำร          
ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ ทั้งนี้ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 
เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561  
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1.3      โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มี           
กำรประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นกำรประกอบธุรกิจจึงแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสำมำรถ                    
แบ่งตำมประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจตลำดทุน โดยให้บริกำรทำง
กำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนบริษัทในเครือ เพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนกำรเงินให้แก่ลูกค้ำ                
อย่ำงครบวงจร ทั้งนี้ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้  

 

นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำยแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกำรถือหุ้นดังกล่ำวจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนำคำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อย
ละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของนิติบุคคลนั้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดย
ให้บริการทางการเงินผ่านส านักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)  

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร มีดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบี้ย       

เงินให้สินเชื่อ 5,456  39.6  6,527  44.7  8,082  50.8  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 487 3.5 574 3.9 696 4.4 
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 9,100 66.1 8,286 56.7 7,812 49.1 
เงินลงทุน 151 1.1 144 1.0 147 0.9 
รายได้ดอกเบี้ย 15,194 110.3 15,531 106.3 16,737 105.1 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (4,959) (36.0) (4,683) (32.0) (4,943) (31.0) 
รวมรายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ 10,236 74.3 10,848 74.2 11,794 74.1 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,110 22.6 3,271 22.4 3,219 20.2 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (96) (0.7) (111) (0.8) (93) (0.6) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 3,014 21.9 3,160 21.6 3,126 19.6 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 518 3.8 608 4.2 1,003 6.3 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 13,768 100.0 14,616 100.0 15,923 100.0 

2.1 ลักษณะบริการ 

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย
บริการ 3 กลุ่มดังต่อไปนี ้1) สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2) สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3) สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจและ
บริการธนาคาร  

1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) 

สายกลุ่มลูกคา้รายย่อยให้บริการ 3 ประเภทดังนี ้

1.1 บริการสินเชือ่รายย่อย (Retail Loans) 

บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์ ใน
การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ดังนี้ 

 สินเชือ่เช่าซือ้ 

สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นการให้บริการกู้ยืมเพื่อเช่าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องวางเงินดาวน์เป็นสัดส่วนร้อยละ
ของมูลค่าทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทก าหนด และผ่อนช าระค่างวดเป็นจ านวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่า
ซื้อ โดยในระหว่างการผ่อนช าระธนาคาร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์    ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อน
ช าระเงินกู้ครบถ้วน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1-7 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ท าสัญญา 
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ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อส าหรับรถยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์เอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก 
หางพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ 
เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น  

ปี 2561 ธนาคารทิสโก้ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 46.0 มาสด้าร้อยละ 22.4 และยี่ห้ออื่นๆ 
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมด และมีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อ
รถยนต์ใช้แล้วเฉล่ียร้อยละ 90 ต่อ 10 ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งเน้นท่ีจะขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อต่อไป เนื่องจาก ความต้องการสินเชื่อ
ประเภทนี้ยังคงมีอยู่สูง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ น าเสนอบริการที่หลากหลาย ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล มากกว่าที่จะเน้นการแข่งขันด้านราคา ทั้งนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมยังคง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดโดยจะก าหนดระยะเวลาช าระคืนสูงสุดเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 

สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ด าเนินการโดยธนาคาร ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด 
โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนหลังปรับค่าความเส่ียง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ 
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑห์ลัก คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะสินเชื่ออเนกประสงค์ และสินเชื่อส่วนบุคคล  

สินเชื่อเพื่อการเคหะ ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่
ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยใช้
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อการเคหะมีอายุตั้งแต่ 3–30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเป็น
แบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 1–3 ปีแรกของการกู้  

ในปี 2561 ธนาคารได้ท าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ามอร์เกจเซฟเวอร์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษสามารถให้ลูกค้าช าระคืนเงินกู้ในจ านวนที่สูงกว่าค่า
งวดเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายและสามารถถอนเงินส่วนที่ช าระเกินกว่าค่างวดออกมาใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา 
โดยไม่จ าเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุมัติสินเชื่อใหม่กับธนาคาร ปัจจุบันมอร์เกจเซฟเวอร์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มี
ลักษณะพิเศษดังกล่าว ท าให้ลูกค้าสามารถบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่หลากหลายได้อีกด้วย 

สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช”  
เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ท่ีมีเล่มทะเบียนรถยนต์และรถบรรทุกปลอดภาระ ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนช าระได้นานถึง 72 เดือน และสามารถปิดบัญชี
ได้ก่อนก าหนดโดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน  

ในปี 2561 ธนาคารได้ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการสินเชื่อครอบคลุมในทุกภูมิภาคและแหล่งชุมชนทั่ว
ประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการสินเชื่อ นอกเหนือจากนี้ธนาคาร
มีบริการผ่านช่องทางออนไลน ์เว็บไซต์ www.tiscoautocash.co.th 

สินเชื่อส่วนบุคคล ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและ        
นิติบุคคลทั่วไป เพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วน
บุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2561  
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กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

ส าหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจ าและมีประวัติ
การช าระเงินท่ีดี โดยให้บริการสินเชื่อรายย่อยผ่านส านักงานใหญ่ และสาขาของธนาคารทิสโก้ ปัจจุบันธนาคารทิสโก้มีสาขาที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 61 สาขา 

1.2 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารทิสโก้ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย 
กระทรวงพาณิชย์ หรือ “ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” โดยให้บริการเป็น
นายหน้าประกันภัยทั้งในส่วนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยให้บริการประกันภัยประเภทต่าง ๆ แก่ลูกค้า ธนาคารมี
ความมุ่งมั่นที่จะคดัสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภัยและประกันชีวติที่เหมาะสมกับความเส่ียง และความตอ้งการของลูกค้า 
โดยเปิดโอกาสให้บริษัทประกันที่มีความแข็งแกร่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์
ประกันจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) ท าให้สามารถคัดสรร  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทประกันซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าส าหรับลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ในหมวดประกัน
วินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ประกันภัยเพื่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต 
อาทิ ประกันสินเชื่อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบ านาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึงประกันสุขภาพและ
โรคร้ายแรง ปัจจุบันธนาคารมีพันธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัท ต่างก็เป็นบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงและฐานะ
การเงินมั่นคง 

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย (ชื่อทางการตลาด : My Care Smart) แผนประกันสุขภาพให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้ตรงความต้องการ 
โดยเฉพาะพนักงานบริษัทที่มีแผนคุ้มครองเพิ่มเติมจากสวัสดิการบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย  ธนาคารยัง
ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับผู้สูงอายุ (ชื่อทางการตลาด : PA อาม่า) ซึ่งให้ความคุ้มครองถึง
อายุ 100 ปี และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ส่วนกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท 
ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ให้ท าหน้าที่นายหน้าประกันภัยรถยนต์อย่างเป็น
ทางการ ขยายบริการมอบประกันภัยฟอร์ดเอนชัวร์ (Ford Ensure) ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ทุกคัน และที่ส าคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้
ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างชัดเจน ถึงประโยชน์ของความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขการรับประกันของผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระคา่เบี้ยประกันภัยของลูกค้า ตลอดจนการจัดท า
เอกสารประกอบการเสนอขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการอธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
ได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เน้นให้พนักงานทราบถึงหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง  
ยึดหลักการขายที่เป็นธรรม และเปิดเผยโปร่งใสต่อลูกค้า ซึ่งทีมงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่ง 

1.3 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมเป็นหลัก อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สินเพื่อ
การพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัสโดยสาร เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกันที่เป็นวงเงินช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารทิส
โก้ได้ร่วมมือกับภาครัฐ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (Portfolio 
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Guarantee Scheme ระยะที่ 7) กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
SME ที่มีศักยภาพเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ได้มากขึ้น 

2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking) 

สายกลุ่มลูกค้าบรรษัทให้บริการดังนี ้

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของ
สินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริการหลัก
เป็นการให้สินเชื่อเพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่างๆ และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้ าประกัน อาวัล การ
ให้ค าปรึกษาด้านการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้  ฯลฯ โดยแบ่งประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
ได้ดังต่อไปนี้  

 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดส าหรับธุรกิจต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น การให้สินเชื่อเพื่อการส่ังซื้อวัตถุดิบ  การจัดเก็บสินค้าเพื่อ
ขาย การขายช าระคืนเจ้าหนี้การค้าระยะส้ัน เป็นต้น สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อระยะส้ันที่สามารถเบิกใช้และช าระคืนได้
ภายในวงเงินที่ก าหนดตลอดระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่มีการก าหนดอายุวงเงินไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็น
ประจ าทุกปี   

 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวเป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว 
ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะโครงการท่ีเป็นฐานรายได้ของลูกค้าและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ
โครงการได้ สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีก าหนดการช าระคืนเงินไว้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับ
ก าหนดเวลาและความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกค้า ท้ังนี้ธนาคารมีนโยบายให้การ
สนับสนุนสินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถาน
ประกอบการหรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้างระบบงาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน หรืองานประมูลขนาดใหญ่ เชน่ โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์
หรือลักษณะการกู้ยืมแบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะส้ันถึง
ปานกลาง ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว ท่ีมีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อการลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไข
ที่เหมาะสมและก าหนดการช าระคืนตามความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)  
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 บริการออกหนังสือค้ าประกันและอาวัลตั๋วเงิน 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนังสือค้ าประกันและอาวัลตั๋วเงิน ส าหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ในการ
ด าเนินงานบางประเภทที่จ าเป็นต้องมีการวางหนังสือค้ าประกันให้กับหน่วยงานผู้ว่าจ้างต่างๆ เช่น การยื่นประมูลงานต่างๆ 
จนถึง การค้ าประกันผลงานก่อสร้าง หรือการออกหนังสือค้ าประกันการส่ังซื้อให้กับผู้ผลิต เช่น การซื้อวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก 
ทั้งนี้เงื่อนไขของหนังสือค้ าประกันสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์ได้ 

 บริการให้ค าปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้  

ธนาคารทิสโก้ให้ค าปรึกษาและบริการอื่นด้านเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น การให้ค าปรึกษาด้านโครงสร้างทาง
การเงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ (Loan Restructuring) การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทน
สินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เป็นต้น 

 บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจการให้บริการคัสโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ การติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลูกค้า อันได้แก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้าใหม่จาก         
ภาคธุรกิจส าคัญๆ ที่ช่วยในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และ/หรือ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น อุตสาหกรรม          
ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง  ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เป็นต้น  

ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางผ่านส านักงานใหญ่ในกรุงเทพ โดยลูกค้า
สามารถติดต่อธนาคารได้โดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่การลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น
ทั้งในและต่างประเทศในการร่วมให้กู้แก่โครงการขนาดใหญ่ (Loan Syndication) 

3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร (Wealth Management & Banking Services) 

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษา             
ด้านการลงทุนชั้นน า “Top Advisory House”  ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการออมและการลงทุนทั้งบริการ
ธนาคาร หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนที่หลากหลายไว้ในท่ีเดียว ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทิสโก้ พรีเมี่ยม (TISCO Premium) กลุ่มทิสโก้ แพลทตินัม (TISCO Platinum) และกลุ่มทิสโก้ 
ไพรเวท (TISCO Private) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินฝาก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น รวมกันอยู่ที่ 1-5 ล้านบาท 5-20 ล้านบาท 
และ 20 ล้านบาท ขึ้นไป ตามล าดับ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนกิจส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธนบดีการลงทุนและเจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจคอย
ดูแลด้านธุรกรรมเงินฝาก และให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 

ส าหรับในด้านสิทธิประโยชน์ ลูกค้า TISCO Wealth จะได้รับความเป็นเอกสิทธิ์เหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตลอดจนการอัพเดตสถานการณ์การลงทุน 



ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2-6 

การสัมมนาทางด้านการเงินการลงทุนที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ อาทิเช่น  สิทธิประโยชน์ใน
วันเกิด กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ ส่วนลดร้านค้าต่างๆ เป็นต้น 

ในปี 2561 ทิสโก้ เวลธ์ยังคงมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ 
โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกจิและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จัดท ารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment 
Portfolio Strategy หรือ TIPS เจาะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะน ากลยุทธ์การจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก 
นอกจากนี้ ทิสโก้ เวลธ์ ยังได้เฟ้นหา และพัฒนากองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ในการจับจังหวะการ
ลงทุน เพื่อให้การบริหารความมั่งคัง่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับลูกค้า  ทั้งนี้ ทิสโก้ เวลธ์ยังได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนาบุคคลากรไปสู่การเป็น Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป 
นอกเหนือจากนี้ ทิสโก้ได้เปิดโอกาสการลงทุนด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายบริษัท 
(Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นน าใน
เมืองไทยซึ่งรวมถึงบลจ. ทิสโก้ พร้อมทั้งให้บริการคัดสรร แนะน า และซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายค่าย เพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงกองทุนคุณภาพให้แก่ลูกค้าในจุดเดียวแบบ "One Stop Service" ณ สาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ 

 สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและบริการธนาคาร ให้บริการ 5 ประเภทดังนี้ 

3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีเงินออม และเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วยบริการเงินฝาก 
บริการบริหารจัดการทางการเงิน และให้ค าปรึกษาในด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน ในปี 2561               
ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการให้บริการค าปรึกษาดา้นการลงทุนทุกรูปแบบในทุกสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
ลงทุนครบวงจรกับลูกค้า ด้วยทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความสามารถด้านการลงทุนโดยเฉพาะ นอกจากนี้  เพื่อเป็นการ
สนับสนุนลูกค้ากลุ่มนักลงทุน ธนาคารจึงได้จัดสัมมนาความรู้เรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการลงทุน
ของทิสโก้ (TISCO Investment Guru) 

3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

ธนาคารทิสโก้ได้มีการระดมเงินออมโดยการให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน 
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า รวมถึงการบริการด้านการเงินท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การออกแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนบุคคล 
การเรียกเก็บเช็ค และการให้บริการโอนเงิน เป็นต้น โดยธนาคารได้เปิดให้บริการดังกล่าว ทั้งที่ส านักงานใหญ่ และสาขาของ
ธนาคารทุกแห่ง 

ในปี 2561 ธนาคารทิสโก้เน้นการท าตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร โดยในปีนี้ได้
น าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อจับกลุ่มลูกค้าเงินฝากรายย่อย ได้แก่ ออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝาก
ที่ไม่มีขั้นต่ าในการเปิดบัญชี จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.85% เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งยังมีความคล่องตัวสามารถฝาก/ถอน/
โอนได้ทุกวัน นอกจากนี้ธนาคารได้มีการพัฒนาฟังก์ชันใน Application TISCO Mobile Banking ให้สามารถรองรับการช าระ
เงินผ่าน Thai QR Code และการช าระบิลผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกคา้ที่ใช้งาน Application 
TISCO Mobile Banking สามารถช าระเงินได้ทันที ณ ร้านค้าที่เข้าร่วม Thai QR Code และจ่ายบิลที่เข้าร่วมพร้อมเพย์ได้ทุก
ธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย 

3.3 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริการจัดการการเงิน ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ายส าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
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บริการจัดการของธุรกิจ ประกอบด้วย การบริการ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการ
จ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี้ ธนาคารยัง
มีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออ านวยความสะดวกลูกค้าส าหรับท าธุรกรรมและเรียกดู
ข้อมูลต่างๆ 

3.4 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 

บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ด าเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการให้ค าปรึกษาและผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมผ่านรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้า
สามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริการคัดสรร แนะน า และซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500 กองทุนจากหลากหลายค่าย นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้บริการทั้งบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การ
ลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ าเสมอและเสนอทางเลือกการลงทุนที่ เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอบริการ
จัดท าแผนการลงทุนให้กับลูกค้า  

3.5 บริหารเงิน (Treasury) 

หน่วยงานการบริหารเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคาร ท าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารซึ่ง
ครอบคลุมการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินท้ังในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้กลยุทธ์และนโยบายการควบคุมความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง 
โดยรวมถึงการจัดสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับตราสารหนี้ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งยังมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นโยบาย
การลงทุนของธนาคาร จะเน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทุน
เพื่อเงินปันผลและก าไรจากส่วนต่างของราคา 

ช่องทางการจ าหน่าย 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการเงินฝากและธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ อาทิ การซื้อขายกองทุนรวม ประกันชีวิต        
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านส านักงานใหญ่ และสาขาของธนาคารรวม 61 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคาร         
ทิสโก้ยังให้บริการ Mobile Banking เพื่อให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา  

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

 ลักษณะตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีจ านวนทั้งส้ิน 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยจ านวน 19 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสาขาธนาคารต่างประเทศจ านวน 11 แห่ง 
ส าหรับภาวะตลาดด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินฝาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย1 จ านวน 14 ธนาคาร มียอดคงค้างทั้งส้ิน 
12,577,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 โดย ณ ส้ินปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน

                                                           
1 รายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เฉล่ียของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่คงที่ที่ร้อยละ 0.93 จากภาวะตลาดที่มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 1 ครั้งในเดือนธันวาคม ปี 2561 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 
ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบ 7 ปี เพื่อดูแลเสถียรภาพด้านการเงินและเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนิน
นโยบายการเงิน (policy space) ส าหรับอนาคต  

ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณชิย์ไทย 
 (หน่วย: ร้อยละต่อป)ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ (MLR) /1 6.26 6.20 6.20 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน /1 0.93 0.93 0.93 

/1 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

เงินให้สินเชื่อ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 14 ธนาคาร มียอดคงค้างของเงิน
ให้สินเชื่อจ านวน  11,614,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 5.0 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัว ทั้งนี้ ณ 
ส้ินปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 6.20 ส าหรับ
เงินให้สินเชื่อของธนาคารทิสโก้ ณ ส้ินปี 2561 มีจ านวน 225,559 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 3.7   

ณ ส้ินปี 2561 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยูใ่นอันดับที่ 11 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย ์โดย
มีส่วนแบ่งการตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.7 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้อยละ 1.6 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมี
ส่วนแบ่งตลาดเงินให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกธนาคาร 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสนิทรัพย์ เงนิฝาก และเงินให้สนิเชื่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
             (หน่วย : ล้านบาท) 

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบง่ตลาด 

(ร้อยละ) 
เงินฝาก 

ส่วนแบง่ตลาด 
(ร้อยละ) 

เงินให้สินเชื่อหลัง
หักค่าเผ่ือหน้ีฯ 

ส่วนแบ่งตลาด  

(ร้อยละ) 

1. ธ.กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  3,008,242   17.6   2,262,490   18.0   1,875,908   16.2  

2. ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  2,860,127   16.7   2,156,936   17.1   2,022,277   17.4  

3. ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  2,656,181   15.5   2,042,948   16.2   1,734,199   14.9  

4. ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  2,641,150   15.4   1,991,423   15.8   1,823,362   15.7  

5. ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  2,049,902   12.0   1,420,893   11.3   1,502,571   12.9  

6. ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  984,124   5.7   753,945   6.0   679,939   5.9  

7. ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  888,151   5.2   649,575   5.2   652,714   5.6  

8. ธ.ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  525,142   3.1   405,299   3.2   372,178   3.2  

9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)  350,377   2.0   185,215   1.5   209,094   1.8  

10. ธ.เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  295,137   1.7   182,206   1.4   220,160   1.9  

11. ธ.ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  290,700   1.7   195,216   1.6   225,559   1.9  

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  238,658   1.4   168,171   1.3   158,118   1.4  

13. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  199,700   1.2   102,142   0.8   106,306   0.9  

14. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  151,860   0.9   61,351   0.5   32,449   0.3  

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  17,139,451   100.0   12,577,810   100.0   11,614,834   100.0  
ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ส าหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ โดย
ในปี 2561 ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจาก ค่ายรถยนต์
ต่างๆ ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับการท าการตลาดเชิงรุกด้านราคา และเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อช่วยให้ลูกค้า 
เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2561 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 38.4 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ร้อยละ 61.6  

ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 
    (หน่วย : คัน) 

ประเภท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รถยนต์น่ัง 369,836 299,309 279,827 346,247 399,657 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย ์ 511,996 500,323 488,961 525,400 642,082 
รวม 881,832 799,632 768,788 871,647 1,041,739 

ที่มา : สถาบันยานยนต์ 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2561 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากรายได้
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ และการตั้งค่าใช้จ่ายหนี้สูญที่ลดลง เผ่ือชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจาก
การยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล และการใช้เงินลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการ  ขณะที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์เติบโตขึ้นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภค 
ส่วนคุณภาพสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 2.93 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจากคุณภาพสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์มีเงินส ารองอยู่ในระดับที่เพียงพอเพื่อรองรับ
ความไม่แน่นอนคุณภาพสินทรัพย์ และเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งพร้อมรองรับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563    

การแข่งขันในตลาดเงินฝากในปีที่ผ่านมาไม่รุนแรงนัก เนื่องจากตลาดเงินฝากยังมีสภาพคล่องในระดับสูง โดย
ธนาคารพาณิชย์มีการออกแคมเปญเงินฝากเพื่อรักษาฐานลูกค้า และการออกเงินฝากประจ าเพื่อรักษาต้นทุนเงินทุน ส าหรับ
ธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth management) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บางแห่งได้ร่วมกับธนาคารชั้นน าใน
ต่างประเทศเพื่อยกระดับบริการและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2561 ธนาคารพาณิชย์
ได้ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน เติม จ่าย ผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นผลให้การท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ธนาคารหลายแห่งได้ด าเนินนโยบายลดจ านวน
สาขาบางส่วนเพือ่ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและน าเทคโนโลยีทางการเงิน FinTech มาใช้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ในส่วนของธนาคารทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก การลงทุน และประกันชีวิตที่หลากหลายและสอดคล้องไปกับความต้องการของลูกค้า การ
พัฒนาบริการผ่านช่องทางดิจิทอลที่จะเพิ่มความสะดวกสบายใหก้ับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 
(wealth relationship manager) ให้สามารถแนะน าและวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องไปกับความเส่ียงของลูกค้าได้  

ส าหรับการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม การแข่งขันยังคงเข้มข้นเพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกใหม่ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงเน้นการแข่งขันด้านราคา และให้บริการที่ครบวงจรส าหรับ
ลูกค้า อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อส าหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อ
มีแนวโน้มด้อยลง ขณะที่ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้หันไประดมเงินทุนผ่านการออกตราสารทุน และตราสารหนี้
มากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายสินเชื่ออย่างรัดกุม และควบคุมคุณภาพหนี้ โดยเตรียมพร้อมที่จะรองรับ
สถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าด้านปริมาณ และการขยายฐาน
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ลูกค้าอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่ยาวนาน ควบคู่กับการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ให้บริการท่ีดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย  

การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง
ในเครือธนาคารพาณิชย ์และ 2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ โดยภาวะการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในป ี2561 ยังคงมีการแข่งขันท่ีรุนแรง โดยการน าเสนออัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ต่ ามากเพื่อดึงดูดลูกค้า ยอดขายในตลาดรถยนต์
ใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 19.5 จากโปรโมชั่นการตลาดที่น่าสนใจจากค่ายรถต่างๆ พร้อมกับการเปิดตัว
รถรุ่นใหม่ ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อส าหรับรถยนต์มือสองชะลอตัวจากปีก่อนหน้า 
ส่วนหนึ่งเป็นผลโปรโมชั่นการตลาดที่น่าสนใจและอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ที่ต่ า ท าให้ลูกค้าสนใจการซื้อรถยนต์ใหม่
มากกว่ารถยนต์มือสอง อย่างไรก็ดี การเป็นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า ท าให้กลุ่มทิสโก้มี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้
ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 
2561 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น อาทิ การแก้ไขเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระ
หนี ้การเก็บค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ และการเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงค่างวดให้แก่ลูกค้า เป็นต้นท่ามกลางความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าด้วยการเสนอบริการท่ีมีคุณภาพและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้
จ าหน่ายรถยนต์ (Dealer) อย่างต่อเนื่อง กอปรกับประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มทิสโก ้ความสามารถในการบริหารต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิผล  ความช านาญในการบริหารความเส่ียงและการบริหารและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานข้อมูลของ
ลูกค้าที่กว้างขวาง ท าให้กลุ่มทิสโก้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว 

2.3 การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ 

 (1) แหล่งที่มาของเงินทุน 

นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงนิทนุ 
     (หน่วย: ล้านบาท) 

แหล่งเงินทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินฝาก 155,987.74 181,536.19 195,252.65 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,970.87 3,852.91 3,872.71 
หุ้นกู้ 64,362.00 63,601.70 49,680.00 
หน้ีสินอื่น 7,977.25 10,359.62 11,570.06 
   รวมแหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน 233,297.86 259,350.42 260,375.42 
เงินกองทุน 27,443.97 28,924.87 30,322.82 

   รวมแหล่งเงินทุน 260,741.83 288,275.29 290,698.24 
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ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายการสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารแบ่งตามอายุของสัญญาได้ดังต่อไปนี้  

                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 เมื่อทวง     ไม่ม ี หน้ีท่ีไม่ก่อให้  

รายการ ถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด เกิดรายได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสด 1,189 - - - - - - 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธ ิ 1,724 51,068 - 297 - - - 53,089 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ - 6 - - - - - 6 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,643 1,948 188 - 215 - 6,994 
เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหน้ี 2,233 17,119 44,180 121,288 46,080 - 6,309 237,209 
 5,146 72,836 46,128 121,773 46,080 215 6,309 298,487 

หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 60,490 68,914 61,874 3,938 - - - 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 941 547 140 2,245 - - - 3,873 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 238 - - - - - - 238 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 5 6 - - - - 11 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 37 10,000 21,000 12,000 6,680 - - 49,717 
 61,706 79,466 83,020 18,183 6,680 - - 249,055 

ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ าประกัน     
การกูย้ืม 2 250 38 18 - 446 - 754 
ภาระผูกพันอื่น - 1,318 623 495 - 351 - 2,787 

โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความเส่ียงจากการไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหน้ีสินในระยะสั้นตามอายุสัญญาใน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเส่ียง     

(2)   การให้สินเชื่อ 

 นโยบายการให้สินเชื่อ 

สินเชื่อธุรกิจ 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม่ 
ธนาคารจะพิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจโอกาส ความสามารถในการช าระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเส่ียงของสินเชื่อแต่ละราย ธนาคารจะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความ
ช านาญ มีความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่ ธนาคารต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ 
ธนาคารจะท าการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อย่างทั่วถึง  

นโยบายหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม 
มีกลไกที่ใช้ในการรักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้อยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเส่ียงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นรายๆ ไป ในการประเมิน
มูลค่าหลักประกัน ธนาคารได้ก าหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วย
ประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการเบิกใช้วงเงินกู้ รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่ าเสมอ  โดยกลุ่มมี
คณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ท าหน้าที่รับผิดชอบ ในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคา
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ภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้วางไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในการให้สินเชื่อลูกค้าแต่ละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า                
ที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมี
หน่วยงานอิสระท าหน้าที่สอบทานและดูแลกระบวนการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

การก าหนดระยะเวลาช าระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับ
นโยบายการก าหนดราคา ธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา โดยจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาด
และระดับความเส่ียงของผู้กู้ ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทุนเงินทุนของธนาคาร  

สินเชื่อรายย่อย 

ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อ          
ในเชิงรุก โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเส่ียง ธนาคารมีนโยบายในการวาง
มาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อยอื่นอย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้น
จากฐานข้อมูลภายในของธนาคาร ระบบดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่น
ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  

ธนาคารมีการพิจารณาการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถขยายสินเชื่อได้
มากตาม เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารยังคงมีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเส่ียง และธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา แต่ใช้การเพิ่มคุณภาพ การให้บริการและการบริหาร
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ส าหรับนโยบายด้านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อต้องมีตลาดรองที่
เพียงพอ และมีการท าประกันภัยอย่างเหมาะสม  

ส าหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกนั 
ทั้งนี้ในรายละเอียดจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อ
ที่ไม่มีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเส่ียงของการผิดนัดช าระหนี้ท่ีสูงขึ้น  

 การอนุมัติวงเงินและอ านาจการอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอ านาจการอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit 
Committee) เป็นผู้ดูแล ภายใต้นโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการก าหนดวงเงินและมอบอ านาจการอนุมัติวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อ
ธุรกิจทุกรายการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ 
สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

ส าหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบ
อ านาจการอนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ น าไปปฏิบัติภายใต้นโยบายอนุมัติสินเชื่อ
โดยรวมที่ก าหนด สินเชื่อรายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของ
การกู้เงิน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป   
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ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารได้น าระบบการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเงื่อนไขใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้า ลักษณะของสินเชื่อ 
และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ต้องการ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงจากสายงานตา่งๆ เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเส่ียงจากการให้
สินเชื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหน้าสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) 
เป็นผู้ดูแลการบริหารความเส่ียงของสินเชื่อแต่ละรายการ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem 
Loan Committee) ท าหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการลูกหนี้ท่ีมีปัญหา และพิจารณาตั้งส ารอง ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่
เหมาะสม นอกจากนี้  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารจะรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อ 
คณะอนกุรรมบริหารความเส่ียงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานความถูกต้องและโปร่งใสของการให้สินเชื่อ 

ธนาคารทิสโก้ได้น าระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมิน           
ความเส่ียง ทั้งส าหรับสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการด ารงเงินกองทุน ภายใต้
วิธีการใช้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทั้งนี้ผลที่จะได้รับในระยะยาว คือ 
การประเมินความเส่ียงด้านเครดิตที่แม่นย าและการใช้เงินกองทุนของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส าหรับการควบคุมความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารก าหนดให้มีวงเงินความเส่ียงส าหรับแต่
ละกลุ่มสินเชื่อ (Concentration Limits) ที่ก าหนดให้สามารถให้สินเชื่อตอ่ผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รายได้ไม่เกินระดับท่ีก าหนดส าหรบั
สินเชื่อแต่ละประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้
ธนาคารยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  ตามข้อก าหนดในการให้สินเชื่อหรือลงทุนใน
กิจการของผู้อ่ืนหรือก่อภาระผูกพันหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เพื่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด (Single Lending Limit) 

 การติดตามหนี้ 

ธนาคารก าหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อคงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการให้
สินเชื่ออย่างสม่ าเสมอ และติดตามหนี้ท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิด ส าหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา 
(Problem Loan Committee) จะได้รับรายงานการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของ
ลูกหนี้และก าหนดวิธีการติดตามเร่งรัดหน้ี การด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชัน้สินทรัพย์และการตัง้ส ารองหน้ีสูญ โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้รายที่สามารถด าเนินการต่อไปได้  โดยธนาคารได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนั้น ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและติดตามหนี้
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตาม
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ประกาศและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนการติดตาม
หน้ีออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตามหนี้ค้างช าระ 2) งานเร่งรัดหนี้สินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและ
บังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ได้สูงสุด 

 การปรับโครงสร้างหนี้ 

ส าหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา เช่น  ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้อง                   
ทางการเงินของลูกหน้ี ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหน้ีเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด โดยหลักเกณฑ์การ
ปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มสามารถท าได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผันเงื่ อนไขการช าระหนี้ในลักษณะต่างๆ การโอน
ทรัพย์สินของลูกหน้ีเพื่อเป็นการช าระหนี้ การแปลงหน้ีเป็นตราสารทางการเงินหรือการแปลงหน้ีเป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น 

การปรับโครงสร้างหนี้สามารถท าได้กับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดช าระแล้วหรือยังไม่ผิดนัดช าระก็ตาม 
โดยหน่วยงานที่ให้สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจะท าการประเมินคุณภาพของลูกหน้ีและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฐานะและการ
ด าเนินงานของลูกหนี้ เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับช าระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ในกรณีการปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือผู้บริหาร
ของกลุ่ม เข้าข่ายมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบันการเงิ นอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคารและลูกหนี้ เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการช าระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสด
ของลูกหนี้ ทั้งนีธ้นาคารปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับหน้ีที่ได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีแล้วทุกราย 
ทั้งในเรื่องการเปล่ียนสถานะการจัดชั้น การค านวณส่วนสูญเสียและการกันส ารอง 

(3) ความสามารถในการด ารงเงินกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายด ารงเงนิกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเส่ียงของธนาคารในระยะยาว โดยค านึงถึงความอยู่
รอดของธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง ในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทุน เมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เส่ียง และภาระผูกพันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.375 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.875 ของ
สินทรัพย์เส่ียงและภาระผูกพัน  

ทั้งนี้ ธนาคารมีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเพียงพอท่ีจะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์การตั้งส ารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคล่อง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ควบคุมดูแลและก าหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน 
และโครงสร้างการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังก าหนดวงเงินความเส่ียงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนและควบคุมถึง
ระดับความเส่ียงจากตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ เช่น ปริมาณการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) การด ารงแหล่งที่มาของเงิน ให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable 
Funding Ratio: NSFR) ระดับความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบก าหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก 
และระดับการถอนเงินในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ ( Liquidity 
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
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การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและ          
การลงทุน ตามประมาณการกระแสเงนิสดในแตล่ะวันของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลให้สภาพคล่องของธนาคาร
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

 (5) การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ  

ธนาคารให้นิยามความหมายของสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1)  สินทรัพย์จัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ซึ่งไม่มีทางที่จะได้รับช าระหนี้แล้ว เช่น ลูกหนี้ถึงแก่
ความตาย เป็นคนสาบสูญ ลูกหนี้เลิกกิจการ ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  

(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ทั้งจ านวน เช่น 
สิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ีที่ค้างช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วันถึง
ก าหนดช าระ  

(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกให้ช าระคืนไม่ได้ครบถ้วน เช่น 
ลูกหนี้ท่ีค้างช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระ  

(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีปัญหาในการเรียกให้ช าระคืน 
หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามปกติ เช่น ลูกหนี้ท่ีค้างช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 
เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระ  

(5) สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีค่าเส่ือมถอยลง เช่น ลูกหนี้ที่ค้าง
ช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระ  

(6) สินทรัพย์จัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ ากว่า
มาตรฐาน หรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

ธนาคารมีนโยบายการตั้งส ารองอย่างระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ และค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีเท่ากับ 11,051.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 239.3 ของส ารอง
ที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีสินทรัพย์ที่จัดชั้นตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามตารางแสดงสินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในข้อ 4.2 ของส่วนท่ี 1 หัวข้อ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย์อยู่ท่ีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงใน
ภาพรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริหารความเส่ียงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ภายใต้นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่ ซึ่งธนาคารได้รับและยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการ
บริหารจัดการความเส่ียง 

ท้ังน้ี ตามแนวนโยบายบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมความเส่ียงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ธนาคารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ
นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน  โดยกิจกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเส่ียง ความรับผิดชอบต่อความเส่ียง  และความสามารถในการบริหารความ
เส่ียงอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเส่ียงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของธนาคารได้ส่งผลต่อความส าเร็จและ
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยค านึงถึงความ
เส่ียงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมที่ส าคัญที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการท่ัวไปในการบริหารความเส่ียงองค์รวม
ของธนาคารตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโกม้ีดังต่อไปนี้ 

(1) การบริหารความเส่ียงอย่างรวมศูนย์ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ยึดถือหลักการบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานความ
เส่ียงจะถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท โดยท าการรวบรวมข้อมูลฐานะความเส่ียงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้เพื่อท าการประเมิน และ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
บริหารความเส่ียง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเส่ียงภายใต้การดูแลที่เป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเส่ียงซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเส่ียงอย่างเพียงพอ 

(3) การประเมินความเส่ียงอย่างครบถ้วน 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะประเมินความเส่ียงอย่างครบถ้วนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมิน
ความเส่ียงเริ่มจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ช านาญการซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ 
ทั้งนี้จะพจิารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเส่ียงมีขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ การ
วิเคราะห์ความเส่ียงในสถานการณ์ปกติ และการจ าลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงใน
ปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ 
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(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเส่ียงมาตรฐาน 

เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นกลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจัย
ความเส่ียงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเส่ียง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเส่ียง
ต่างๆ จะถูกเปล่ียนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวภายใต้การก าหนดระดับความเส่ียงที่
ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมินเงินกองทุนความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของกลุ่มทิสโก้ การก าหนดระดับเงินกองทุน
ความเส่ียงนั้นมีความส าคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย 
นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ในการรวบรวมความเส่ียงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความเส่ียงของ
องค์กร และจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ 

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

 ภายใต้การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเส่ียงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มี
อยู่ของธนาคาร  ในขณะเดียวกันการประเมินความเส่ียงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกก าหนดโดยระดับ
ความเส่ียงเชิงคุณภาพทีย่อมรับได้  เงินกองทุนความเส่ียงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับระดับเงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบริษัทและระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเส่ียง และการบริหารผลงานที่ค านึงถึงความเส่ียง 

หลักการทีส่ าคัญประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอส าหรับความเส่ียงในระยะยาว 
และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเส่ียงต่างๆ จะถูกน าเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดย
มีเป้าหมายส าคัญในการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนที่ค านึงถึงความเส่ียงต่อผู้ถือหุ้น ความเส่ียงในด้านต่างๆ จะถูกน าเข้ามา
ประกอบการพิจารณาการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลก าไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระท าในส่วนงานที่ยังมี
อัตราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น 

(7) การบริหารพอร์ตความเส่ียง การกระจายความเส่ียง และการป้องกันความเส่ียง 

การบริหารพอร์ตความเส่ียงจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเส่ียงเป็นหลักการส าคัญใน
ทุกธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเส่ียงโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้จัดการของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะน าหลักการกระจายความเส่ียงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติและเพดานความเส่ียงต่างๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ 

(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจ
จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่จะเกิดข้ึนใหม่ในสายธุรกิจท่ีรับผิดชอบ โดยต้องค านึงถึงความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะมีต่อกลุ่มทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพัฒนาแบบจ าลองความเส่ียงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบจ าลองความเส่ียงนั้นจะมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งค านึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ 
หนี้สิน และผลการด าเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกน าไปใช้กับ
ทุกฐานะของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เหมาะสม ส าหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูก
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ประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเส่ียง ในแบบจ าลองที่ส าคัญส าหรับการประเมินระดับความเส่ียงจะมีการทดสอบ
โดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อย่างเหมาะสม  

(10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ด ี

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
และกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การท าธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโก้จะต้องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้องตาม
แนวนโยบายการบริหารความเส่ียงของทางกลุ่มทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น การค านึงถึงความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน 

(12) การปฏิบัติต่อรายการระหว่างกัน 

การท ารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็นรายการที่กระท ากับลูกค้าทั่วไป โดยกลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็
ตาม การท าธุรกรรมทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ 

(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ 

การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ภายใต้การ
จ าลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ 
นอกจากนี้ การทดสอบสภาวะวิกฤติยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งทางด้านสินเชื่อ ตลาด และสภาพ
คล่อง คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าหน้าที่ดูในภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะก าหนดสมมุติฐานใน
การทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้
คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงเพดานความเส่ียงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่ในการดูแลความเส่ียงและ
ระบบควบคุมภายในภาพรวมของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแต่งตั้งของคณะกรรมการธนาคาร 
จะท าหน้าที่ดูแลทั้งความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงโดยรวมขององค์กร และความเส่ียงระดับรายการของแต่ละประเภทความ
เส่ียง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการท่ีปรึกษาส าหรับธุรกิจต่าง ๆ จะท าหน้าที่ดูแลการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์
ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที่บริษัทใหญ่ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหาร
ความเส่ียง ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส าหรับการดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการน้ันจะมีคณะกรรมการและ
ผู้รับมอบอ านาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และ
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คณะอนุกรรมการก ากับกฏเกณฑ์และการปฏิบัติงาน  เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ  
ฝ่ายก ากับและควบคุมภายใน และฝ่ายกฎหมาย ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจ้าของความเส่ียงและรับผิดชอบต่อการบริหาร
ความเส่ียงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงสูงสุดที่ถูกก าหนดโดย
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการวิ เคราะห์การท าธุรกิจใหม่ ในแต่ละสายงานภายใต้การอนุมัติของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยรายการที่ส าคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ 
ทั้งนีร้ะบบบริหารความเส่ียงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงโดยรวม 

และในปัจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 
และบริการทางการเงิน หรือที่เรียกว่าการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) นอกจากนี้  
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจทางการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการก ากับการปฏิบัติงานด้าน IT และกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง
ด้าน IT เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด ี 

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้จึงจัดตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน และคณะ
อนุกรรมความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบอ านาจเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าที่ดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับ
รายการ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงมีดังนี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีได้รับมาจากนโยบายบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้  คณะกรรมการธนาคารจะ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือดูแลและติดตามความเส่ียงและกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยมี
บทบาทที่ส าคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงน าไปยึดปฏิบัติตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียง โดยมีความ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเส่ียงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความ
เส่ียงทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้การดูแลระบบบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์  กรอบ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเส่ียงที่สอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่าย
วิเคราะห์ความเส่ียงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม ท าหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงได้พิจารณา พร้อมทั้งจัดท าระบบประเมินความเส่ียงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเส่ียงเฉพาะด้าน 

คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเส่ียงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดูแลการบริหาร
และควบคุมความเส่ียงในระดับรายการของความเส่ียงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ท าหน้าที่ในการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน เช่น 
หน่วยงานควบคุมสินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะท าการติดตามผลการท างานในด้านการบริหารความ
เส่ียงด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่าง
สม่ าเสมอ 

ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ในการบริหารความเส่ียงของธนาคารได้ระบุปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญออกเป็น   ด้าน ประกอบด้วย  1) ความ
เส่ียงจากการให้สินเชื่อ 2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 3) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 4) ความเส่ียงจากการ
ปฏิบัติงาน และ 5) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 – 2.5) 

โดยรวมความเส่ียงทุกด้านของธนาคารอยู่ในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งส าหรับ
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเส่ียงด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ธนาคารมี
แนวทางการบริหารและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเส่ียงที่แตกต่างกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

3.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ  คือ  ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญา ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ท่ีมีต่อธนาคารเมื่อครบก าหนดได้  หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะช าระหนี้ให้กับธนาคาร 
ความเส่ียงจากการให้สินเชือ่หากเกดิขึ้นโดยไม่มหีลักประกันคุ้มครองจะมีผลท าให้ธนาคารต้องกันส ารองหนี้สูญมากขึ้น  อันจะ
ส่งผลต่อก าไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ
รวมของธนาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.16 ณ ส้ินปี 2560 เป็นร้อยละ 2.67 ณ ส้ินปี 2561 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารท า
การปรับปรุงวิธีการจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์ส าหรับสินเชื่อแบบผ่อนช าระ (Installment Loan) ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตาม
นโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง แม้ว่าการช าระหนี้ของลูกหน้ีและคุณภาพสินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อรวม
ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ประมาณการความเสียหายใน
อนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายส ารองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นระหว่างปีอีกด้วย ด้วยการบริหาร
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเส่ียงอันทันสมัย 
และมีการติดตามช าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจ าหน่ายหนี้สูญที่รัดกุม ทั้งนี้อั ตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.54 ณ ส้ินปี 2560 เป็นร้อยละ 3.12 ณ ส้ินปี 2561 และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.94 ณ ส้ินปี 2560 เป็น ร้อยละ 1.32 ณ ส้ินปี 2561 ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด
มีจ านวน 6,309.06 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,008.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 

ธนาคารใช้วิธีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Collective 
Approach ซึ่งจะตั้งส ารองตามค่าประมาณการความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) 
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จากพอร์ตสินเชื่อดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลสถิติหนี้เสียของพอร์ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์
ล่าสุดในปัจจุบัน และค านึงถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมียอดส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งส้ินจ านวน 11,051.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 175.2 ของยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ธนาคารมีส ารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 4,61  ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนของเงินส ารองของธนาคารต่อ
ส ารองที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 239.3 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารมีสินเชื่อรวมทั้งหมด 236,610.94 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 53.6 และ 19.0 ของ
สินเชื่อรวม ตามล าดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจ านวน 126,823.42 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ ามาก 
และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายใหญ่ 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกันเพียงจ านวน 670.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของเงินให้
สินเชื่อเช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.2 ของเงินให้สินเชื่อรวม 

ส าหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จ านวน 
9,699.49 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 11,386.13 ล้านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ 
จ านวน 23,289.33 ล้านบาท และธุรกิจการเกษตรและเหมืองแร่ จ านวน 673.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 ร้อยละ 25.3 ร้อยละ 
51.7 และร้อยละ 1.5 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้อยละ 4.1 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 0.3 ของสินเชื่อรวมตามล าดับ ทั้งนี้  
ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมูลค่ารวม 34,417.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 ของ
สินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ อย่างไรก็ตาม เงินให้
สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความเส่ียงต่างๆ เพื่อควบคุมความเส่ียงจาก
การกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสัดส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกัน
ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่า
หลักประกันอย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้
มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน 

ความเส่ียงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระและกระบวนการติดตามหนี้นั้นมีการบังคับ
หลักประกันซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหน้ี โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อร้อยละ 77.9 ของ
เงินให้สินเชื่อของธนาคารเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินท่ีให้เช่าซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร 
ดังนั้นหากผู้เช่าซื้อไม่ช าระเงินตามก าหนดภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก าหนด ธนาคารสามารถด าเนินการเข้ายึดและ
ครอบครองทรัพย์สินได้ในทันที ภายหลังจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจ าหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลา
ค่อนข้างส้ัน ซึ่งสามารถกระท าให้เสร็จส้ินได้ภายในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 1 เดือน 

ปัจจัยความเส่ียงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื้อ
หลักที่ธนาคารจะเข้ายึดและจ าหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
หากมูลค่าของรถยนตเ์ก่าลดลงมากเกินไป อาจท าให้ได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหน้ี และส่งผลเสียหายต่อก าไรและ
เงินกองทุนของธนาคาร มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม 
ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่ 
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อย่างไรก็ตาม  จากประวัติการยึดและจ าหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการ
ช าระเงินจากการจ าหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหน้ีคงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูง ท า
ให้ผลกระทบต่อก าไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ ธนาคารได้ด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงด้วยการติดตามราคารถยนต์
เก่าอย่างต่อเนื่อง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมูลค่าหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดับท่ีเหมาะสม 
และการเน้นปล่อยสินเชื่อส าหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ด ี

ส าหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะนั้น หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็น
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถน ามาใช้หักการต้ังส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ด าเนินการ
ประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีสัดส่วนมูลค่าหลักประกันท่ีใช้หักมูลหน้ีของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 75.8 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพส าหรับสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด 

ธนาคารมีความเส่ียงจากมูลค่าของหลักประกันท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะ
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้
ธนาคารต้องเพิ่มการกันเงินส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อก าไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ การเข้า
ครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้
ติดตามขั้นตอนการท างานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ค้าง
ช าระเป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยธนาคาร
มีสินทรัพย์รอการขาย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผ่ือการด้อยค่า 4.22 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผ่ือการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 73.8 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตาม
ราคาต้นทุนทางบัญชี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.0 ณ ส้ินปี 2560 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเชื่อใน
ภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจ ากัดต่างๆ ในการบริหารความเส่ียง
จากการให้สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังมีหน้าที่ในการติดตามและ
ทบทวนความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่มีความส าคัญให้แก่
คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ 

ในขณะที่ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะท า
หน้าที่ดูแลการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ ส าหรับธุรกรรมที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับต่ าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาจะท าหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างช าระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่าง
ใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเส่ียงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดช าระ การ
วิเคราะห์การกระจุกตัวของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญของ
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ธนาคาร โดยธนาคารได้ตระหนกัถึงความส าคัญของกระบวนการประเมินความเส่ียง ดังนั้น การด าเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะ
อยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่าง ๆ  ในส่วนของ
สินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณา
ข้อมูลในภาพรวม ส าหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเส่ียงที่แตกต่างกันของแต่ละ
รายธุรกรรม 

การจัดการด้านความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง
จากการให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการและข้อจ ากัดของการบริหารความเส่ียงด้าน
สินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเส่ียงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและ
จัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

3.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกโดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหน้ีสิน และการส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อน ามาใช้รองรับ
ความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจ านวน  61,062.26 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจ านวน 
1,188.93 ล้านบาท เทียบกับ 1,323.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจ านวน 
53,089.35 ล้านบาท เทียบกับ 43,176.52 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเงินลงทุนชั่วคราว 6,783.98 ล้านบาท เทียบ
กับ 5,520.45 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ธนาคารมีความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะส้ันตามอายุสัญญา (Maturity 
Mismatch) อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหน้ีและลูกหนี้เมื่อครบก าหนดสัญญาแล้ว 
เช่น การไม่ได้รับเงินตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบก าหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหน้ีสินในระยะสั้น
ตามอายุสัญญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหน้ีสินตามอายุสัญญาเป็นจ านวน 55,712.70 
ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึ่ง
เพียงพอที่จะรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายส าหรับลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความ
หลากหลายของการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินรับฝาก 195,215.73 ล้านบาท หุ้นกู้
ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทั้งส้ิน 18,680 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะส้ันรวมมูลค่า 31,000 ล้านบาท 
และมีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า 36.92 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยหน่วยธุรกิจที่
เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความ
เส่ียงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 
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นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย  การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด การ
กระจุกตัวของเงินฝาก ปริมาณการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) การด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) กล
ยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเส่ียงของ
ธนาคารในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น  ในส่วนของความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสด
จากสินทรัพย์และหน้ีสินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch)  และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้องถูกติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ  การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเส่ียงและผลตอบแทนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในสถานการณ์จ าลองต่างๆ  นอกจากนี้แผนฉุกเฉินส าหรับการ
บริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้ทันเวลา  ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการ
บริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ  (Liquidity Contingency Plan) 

3.3 ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร และ  
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคาร  หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจ านวน 214.78 ล้านบาท โดยเป็นตราสาร
ทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 210.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า และตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 4.32 ล้านบาท 

(1) ความเส่ียงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จ านวน 4.32 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อก าไรขาดทุน
ของธนาคารก็ต่อเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเส่ียงต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาจะส่งผล
กระทบกับเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีผลขาดทุนท่ียังไม่รับรู้จากการตีมูลค่าตาม
ราคาตลาดเป็นจ านวน 5.46 ล้านบาท 

ธนาคารได้น าเอาแบบจ าลอง Value at Risk มาใช้วัดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานท่ีเกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นรายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลา
ที่ก าหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk ส าหรับ
ระยะเวลา 90 วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
ก าหนด วงเงินการเตือนความเส่ียง (Trigger Limits) ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเส่ียง เช่น วงเงินการ
กระจุกตัว วงเงินจ ากัดขาดทุน เป็นต้น 

(2) ความเส่ียงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ธนาคารมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจ านวน 210.46 
ล้านบาท โดยใช้มูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีหลังหักค่าเผ่ือการด้อยค่าแล้ว ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าวลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ที่มีจ านวน 411.58 ล้านบาท 
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ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตาม
คุณภาพของหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเส่ียงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี ้

(1) ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการก าหนดการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เปล่ียนแปลงไป อาจท าให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลท าให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้
ที่ได้รับลดลง และกระทบต่อก าไรและเงินกองทุนของธนาคารได้ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินในการ
ควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดย
ควบคุมดูแลโครงสร้างก าหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปล่ียนดอกเบี้ยดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 
และหน้ีสิน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน 

เปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 
2-12 เดือน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1-2 ปี 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ป ี

รวม 

สินทรัพย์ 116,245.64 59,174.34 43,374.77 70,518.22 289,312.98 
หนี้สิน (88,723.57) (135,218.40) (15,878.10) (8,985.29) (253,072.80) 
ส่วนต่าง 27,522.07 (76,044.06) 27,496.67 61,532.93 40,507.62 

ทั้งนี้ธนาคารมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหน้ีสินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วง
ระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจ านวน 76,044.06 ล้านบาท โดยหน้ีสินท่ีมีระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 1 เดือนน้ัน
ประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ซึ่งจะมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก ส่วนใน
ระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประจ าและหุ้นกู้ โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ปี โดยหากน าความ
แตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยมาค านวณ จะพบว่าธนาคารมีความเส่ียงต่อการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับปานกลาง 

(2) ความเส่ียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้
ความเส่ียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหน้ีประเภทก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยแบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีในตลาดสูงขึ้น ราคา
ตลาดของตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 6,779.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,267.65 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 โดยมีค่าระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉล่ียอยู่ที่ 0.33 
ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.22 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉล่ียอยู่ที่ 
1.39 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.98 ปี ซึ่งความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ า และยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเส่ียงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง หน่วยงานก ากับดูแลความเส่ียงเฉพาะด้านถูกจัดตั้งเพื่อมีหน้าที่ในการดูแล
ธุรกรรมที่มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาสูงในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อ านาจในการ
ตัดสินใจลงทุน และคู่ค้า เป็นต้น 

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของทั้ง
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจ าลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของความเส่ียงแต่ละประเภท นอกจากนี้ธนาคารยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง Value at Risk  และการประเมินความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเส่ียงใน
กรณีที่ตัวแปรจากแบบจ าลองได้ถูกก าหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ท้ังนี้วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมรวมถึงสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเส่ียงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการก าหนดการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหน้ีสินของธนาคารท่ีไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนาคารภายใต้สถานการณ์จ าลองต่างๆ 

ฐานะความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ จะถูกบริหารจัดการด้วยความ
ระมัดระวัง ซึ่งความเส่ียงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเส่ียงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเส่ียงได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเส่ียงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหารความเส่ียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น 

3.4 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

โดยอ้างอิงจากค าจ ากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking 
Supervision และตามแนวปฏิบัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการท างาน 
บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ ตระหนักดีว่าความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ
เป็นความเส่ียงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง
และพัฒนาวิธีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารบริหารจัดการความเส่ียง ประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยรวม
ของธนาคารตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงที่วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่
ของธนาคาร (“บริษัท”) โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท าหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ
ตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในส าหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง มีหน่วยงานก ากับท าหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่วิเคราะห์ความเส่ียง และให้ค าแนะน ากับ
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หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานธุรกิจเพ่ือให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ี
เหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียงทั้งหมดอย่างเป็นอิสระภายใต้การก ากับโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในปี 2561 ธนาคารมีการขยายการด าเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในการขยายช่องทางการให้บริการด้านดิ
จิตัลและการออกผลิตภัณฑใ์หม่ ซึ่งส่งผลให้ความเส่ียงจากด้านปฏิบัติการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ตาม
แนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงส าหรับธุรกิจใหม่ขึ้นที่บังคับใช้ส าหรับทุก
บริษัทในกลุ่มทิสโกเ้พื่อตรวจสอบและให้มั่นใจว่าความเส่ียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญเหล่านั้นได้รับ
การจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการเริ่มด าเนินการ นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มการ
ทุจริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงซับซ้อนมากขึ้น  นอกเหนือจากการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหาร
จัดการความเส่ียงที่เกิดจากการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการลดความเส่ียงด้านทุจริต ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้พัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจจับรายการทุจริตหรือรายการผิดปกติ (Transaction Fraud 
Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการท ารายการและสามารถด าเนินการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้า
และธนาคารได้ 

ในกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการและก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท าหน้าที่บริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการในภาพรวมของทั้งกลุ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและก ากับดูแลทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงที่ก าหนด ในขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงด้านปฏิบัติการนั้น จะมีการระบุความเส่ียงที่ส าคัญ 
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และก าหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเส่ียงรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดความเส่ียง 
(Key Risk Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk Appetite ) ทั้งนี้ ผล
ของการประเมินความเส่ียงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้รวมถึงการขยายช่องทางการให้บริการใน
รูปแบบดิจิตัลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านไซ
เบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ในปี 2561 ภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้จัดตั้งหน่วยงาน
บริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก ากับดูแลความเส่ียงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเฉพาะ เพื่อให้
สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามระดับความเส่ียง
ผ่านตัวชี้วัดความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator) เพื่อจัดการให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ และก าหนดแนว
ทางการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ก ากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในส่วนของการบริหารจัดการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการนั้น กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบงานท่ีใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดส าหรับทุกบริษัทในกลุ่ม
รวมถึงธนาคารเพื่อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลข้อผิดพลาดและ
ความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์โดยแยกเป็นรายสายธุรกิจเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเส่ียง ลด
ระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือเพื่อใช้ในการและติดตามก ากับดูแลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
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ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ตามแนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติและอ านาจในการพิจารณา
และอนุมัติชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในธนาคาร รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญและสรุปรายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายกับ
ลูกค้าได้มีการรายงานให้คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี ในส่วนของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ก าหนดมาตรการ
และมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทางการเงินรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีก าหนดกระบวนการ
ติดตามเพื่อให้ข้อร้องเรียนสามารถจัดการเพื่อยุติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนถึงการน าข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทาง
ช่องทางต่างๆมาสรุปรายงานให้ผู้บริหารและคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและสรุปผลวิเคราะห์ของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป ในปี 2561 ธนาคารมีแผนการ
พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

โดยทีธ่นาคารเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องทีธ่นาคารให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)  ในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่มีความส าคัญ 
เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินธุรกิจ  การก าหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืนระบบงานส าคัญ
ให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่ก าหนด กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มีการทดสอบเป็นประจ าสม่ าเสมอเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ภายใต้การบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่ค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ธนาคารจึงได้มีการก าหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
รองรับการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเส่ียงจากการความสูญเสียใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินการตามแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น ธนาคารได้มีการ
ก าหนดแผนและพัฒนาช่องทางการส่ือสารในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการ
ส่ือสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถส่ือสารให้รับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการด าเนินการขององค์ กรได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเส่ียงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือ
ผลกระทบอื่น ๆ ธนาคารภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและ
เตรียมความพร้อมส าหรับแนวทางป้องกันรวมถึงแผนการรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว  
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างสม่ าเสมอผ่าน 
การจัดอบรมสัมมนา การปิดประกาศในที่ต่างๆ รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร เพื่อสร้าง 
การตระหนักรู้ การหลีกเล่ียงหรือลดโอกาสจากการได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ติดตามและประเมินความเส่ียงด้านระบบเทคโลยี
สารสนเทศและความเส่ียงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการความเพิ่มความ
แข็งแกร่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการจัดให้มีแผนการรองรับและแผนการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก 
ให้เหมาะสม ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มีการทดสอบความพร้อมขององค์กรในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์โดยจ าลองโจทย์เหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมา (Cyber Drill) ซึ่งผู้เข้าร่วมทดสอบเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ดูแล หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงการ
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ให้ข้อมูลผ่านส่ือสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับภัย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.5    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงอันเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่าง 
ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 

3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้ธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปร
ไปกับภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับการเจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่ อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะ
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็
ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงท าให้ผลกระทบที่มีไม่
มากนัก  

3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการด ารง
เงินกองทุนขั้นต่ าตามวีธี IRB นั้น จะมีความสอดคล้องกับความเส่ียงที่แท้จริงของสินทรัพย์มากกวา่เกณฑ์การด ารงเงนิกองทุนขั้น
ต่ าตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึ่งอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.91 โดยยังคงสูง
กว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 10.375 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่กองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.85 และร้อยละ 5.06 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ดังกล่าว
ยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าร้อยละ 7.875 

นอกจากการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธปท. ธนาคารได้ด าเนินการวัดความเส่ียงและด ารงเงินกองทุน
ภายใน (ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเส่ียงขึ้นจากแบบจ าลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมีเงินกองทุนเพ่ือ
รองรับความเส่ียงไว้เป็นจ านวน 13,133.46 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.6 ของเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III - IRB  
ที ่35,842.11 ล้านบาท 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแลความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนว
ปฏิบัติในการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์
ภายนอกท่ีไม่ได้คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของธนาคารได้
สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินธุรกิจของธนาคารรวมท้ังแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร ท้ังน้ี 
กระบวนการต่าง ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออ านวยให้การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผล
การด าเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบในระดับสุดท้าย 
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แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการน าหลักการและแนวทางในการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีมาปรับใช้เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีประกอบด้วย นโยบายการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและ
ทบทวนเป็นประจ า 

ในการบริหารและควบคุมความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ ส าหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการท าแผนงบประมาณ โดยจะท าการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และ
ติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ดังนี้ โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และไม่ติดภาระผูกพันใดๆ 

                   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

มูลค่า 
2560 2561 

ที่ดนิ     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 17.51 17.51 
อาคารและอาคารชดุส านกังาน     
  ราคาทุนเดมิ เจ้าของ ไม่มี 434.26 440.61 
  ส่วนท่ีตีราคาใหม ่ เจ้าของ ไม่มี 612.79 623.57 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ ์  

 
  

  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 551.48 529.96 
ยานพาหนะ     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 61.84 51.65 

รวม 1,677.87 1,663.30 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,001.77) (876.24) 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 676.11 787.07 

2. สัญญาเช่าระยะยาว 

ธนาคารมีสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและสาขา ซึ่งสัญญามีอายุประมาณ 1-15 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ธนาคารมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จ่ายช าระภายใน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 

อาคารส านักงานและสาขา 
ไม่เกิน 1 ปี 144 159 

มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 233 203 
มากกวา่ 5 ปี 37 32 

รวม 414 394 
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4.2 เงินให้สินเชื่อ 

นโยบายการจดัชัน้สินทรัพย ์

สินทรัพย์จัดชั้นของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคาร
มีนโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ได้ดังนี้ 

ตารางแสดงสนิทรัพย์จัดชัน้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

        (หน่วย: ล้านบาท) 

 ลูกหนี ้
เงินให้สินเชื่อ       
และลูกหนี ้ เงินลงทนุ 

เงินลงทนุใน 
ลูกหนีท้ี่รับโอนมา 

ทรัพย์สิน
รอการขาย รวม ร้อยละ 

จัดชั้นปกต ิ 264,469 - - - 264,469 92.0 
จัดชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 16,533 - - - 16,533 5.8 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 3,356 - - - 3,356 1.2 
จัดชั้นสงสัย 1,536 - - - 1,536 0.5 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,417 36 13 12 1,478 0.5 

รวม 287,311 36 13 12 287,372 100.0 

นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ในขั้นต่ าธนาคารปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในการจัดชั้นและตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดอัตราการตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินให้สินเชื่อไว้ดังต่อไปนี้ 

1. สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ให้ตัดออกจากบัญชี 

2. สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้กันเงินส ารองในอัตราร้อยละ 100 

3. สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย ให้กันเงินส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

4. สินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ให้กันเงินส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

5. สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ให้กันเงินส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 

6. สินทรัพย์จัดชั้นปกติ ให้กันเงินส ารองในอัตราไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 1 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก าหนดวิธีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญ ส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย และ สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยให้กันเงินส ารองใน
อัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างมูลหนี้กับมูลค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือ มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากหลักประกัน รวมถึงการกันส ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) แทนการกัน
ส ารองรายบัญชีได้ส าหรับกลุ่มลูกหน้ีที่มีความเส่ียงด้านเครดิตที่เหมือนกัน  

ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการกันเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ส าหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีความ
เส่ียงด้านเครดิตที่เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดระดับการกันส ารองอย่าง
ระมัดระวัง จากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต 
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นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตั้งส ารองค่าเผ่ือการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งช้ีการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้  

ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นท่ีค้างช าระ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ สัญญา
เช่าการเงินและสินเชื่อจ าน าทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับส าหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินก าหนดหนึ่ง
เดือน และส าหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระจะยก เลิก
รายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี ส าหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้น           
จะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด 

ทั้งนี้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้รับช าระหนี้ท่ีค้างเกินก าหนดช าระแล้ว 

ในกรณีท่ีดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็น
รายได้รอตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายเป็นรายได้เฉล่ียเท่าๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น 

4.3 เงินลงทุน 

รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.3 เงินลงทุน  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้นที่ ความ
เหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะน้ันว่า เอื้ออ านวยในด้านผลตอบแทนและความเส่ียงอย่างไร นอกจากนี้ธนาคารยงัมี
ระบบการบริหารความเส่ียงที่สามารถรวบรวมความเส่ียงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของ
ความเส่ียงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเส่ียงจากเงิน
ลงทุนแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเส่ียง ได้กล่าวไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อที่ 2 ปัจจัยความเส่ียง  

การตั้งส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ธนาคารตั้งส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม และบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุน  เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระท่ังจ าหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึก
การเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท้ายของ
งวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้
ภาคเอกชน ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หรือของสถาบันการเงินอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 
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ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ 
วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการก าไร 
(ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุน หรือบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบดุล 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีคดีที่ถูกฟ้องร้องและยังไม่สิ้นสุดที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 35 คดี มีทุน
ทรัพย์รวมประมาณ 333.43 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วย 15 คดี ทุน
ทรัพย์รวม 77.94 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา และอีก 20 คดี มูลคดีรวมกัน
ประมาณ 255.49 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกา
ต่อ  โดยรายละเอียดคดีดังต่อไปนี้ 

(1) คดีปกครอง 1 คดี มีทุนทรัพย์ 2.92 ล้านบาท ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ ฟ้องธนาคารทิสโก้ในฐานะผู้ค้ าประกัน
เพื่อเรียกให้รับผิดตามหนังสือค้ าประกัน ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลปกครองชั้นต้นแล้ว แต่โจทก์ยังฎีกาต่อ 

(2) คดีอาญา 1 คดี เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องผู้ขายรถ ผู้ผลิตรถ และธนาคาร ร่วมกันในข้อหาฉ้อโกง หรือ ขายของโดย
หลอกลวง โดยคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา 

(3) คดีแพ่งอีก 33 คดี มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 330.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 14 คดี ทุนทรัพย์รวม 77.94 ล้านบาท
อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา และอีก 19 คดี ทุนทรัพย์รวมกัน 252.56 ล้านบาท  
ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ 

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.36.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคาร
คาดว่า ธนาคารจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับธนาคารแต่อย่างใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1   ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อบริษัท  (ภำษำไทย) : ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

             (ภำษำอังกฤษ) : TISCO Bank Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

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

กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 

ทุนจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท  

(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ทุนเรียกช ำระแล้ว : 9,215,676,920 บาท 

(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

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

 หุ้นบุริมสทิธิ                104 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้   หุ้นละ 10 บาท 

โฮมเพจ : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : 0 2633 6000 

โทรสำร : 0 2633 6800 

บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหุน้สำมัญ 

และหุ้นบุริมสิทธ ิ

: ส านักเลขานกุารบริษัท 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

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

โทรศัพท์ 0 2633 6814  โทรสาร 0 2633 6818   

อีเมล: tisco_cs@tisco.co.th 

นำยทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   

เลขที ่3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ  

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2299 1825  โทรสาร 0 2248 3270 
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสทิธ ิ

 

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   

เลขที ่1222 ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศัพท์ 0 2296 4788  โทรสาร 0 2683 1298 

นำยทะเบียนหุน้กูด้้อยสิทธ ิ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   

เลขที ่3000 อาคารส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ  

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2299 1825  โทรสาร 0 2248 3270 

ผู้สอบบัญชี : 

: 

นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   

เลขที ่193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0 2264 0777  โทรสาร 0 2264 0789-90 

6.2   ข้อมูลส ำคัญอื่น 

ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน  9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
ทุนช าระแล้ว 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

  ประกอบด้วย    หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)  
  หุ้นบุริมสิทธิ         104 หุ้น (หนึ่งร้อยส่ีหุ้น) 

   โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

หุ้นบุริมสิทธ ิ

ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบก าหนด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ท าให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
เป็นต้นมา หุ้นบุริมสิทธขิองธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

1 บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 921,452,529          -                           921,452,529          99.99
2 นำยกิตติชัย ไกรก่อกิจ 30,247                    -                           30,247                    0.00
3 นำงพรสุข พรประภำ 8,100                       -                           8,100                       0.00
4 น.ส.สุภำวดี ปยิะมงคลวงศ์ 6,000                       -                           6,000                       0.00
5 นำงระจิต โกวรรธนะกุล 6,000                       -                           6,000                       0.00
6 นำยสุชำติ ตั้งควิวิช 5,000                       -                           5,000                       0.00
7 BANK JULIUS BAER & CO., LTD. 4,800                       -                           4,800                       0.00
8 นำยประชำ ลีลำประชำกุล 3,624                       -                           3,624                       0.00
9 นำยทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ 3,000                       -                           3,000                       0.00
10 นำยประพัฒน ์ศรีนวุัตติวงศ์ 3,000                       -                           3,000                       0.00

921,522,300       -                    921,522,300       100.00
45,288                    104                          45,392                    0.00

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

รวมการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รวมทัง้สิน้

จ านวนหุ้น
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอ่ืน

รายช่ือผู้ถอืหุ้นล าดับ
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(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ไม่มี  

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

ไม่มี  

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1  หุ้นกู้ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้  จ ากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและ 
จัดจ าหน่ายแล้ว (ไม่รวมหุ้นกู้ระยะส้ัน) รวมจ านวน 49,680 ล้านบาท รายละเอียดดังนี ้

1.  ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้  จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567         
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เมื่อผู้ออกมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่า           
การลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว) 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย                       
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 1,600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,600,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2557 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 29 มกราคม พ.ศ. 2567 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์             
จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน               
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้             
เมื่อได้เสนอแผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตาม 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี้ ทั้งนี้   
ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันท่ีก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอน
ตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
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(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจ านวนท่ีเท่ากันหรือดีกว่า 
แทนตราสาร หรือ     

ii.  ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ินไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดไว้โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามตราสารนี้ไม่สามารถ        
หักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป 
หรือ 

    (ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความนา่เชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วนัท่ี 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบยีนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่    

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

2.  ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567     ซึ่งผู้
ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เมื่อผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนท่ีไม่มากกว่าการลดมูลค่า
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว) 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่ อ เ สนอขาย ผู้ล งทุ น โดย เ ฉพาะ เ จ าะจ งจ า นวน ไม่ เ กิ น  1 0  ร าย                             
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 800,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 800,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี          

หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้            
เมื่อได้เสนอแผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตาม 
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มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี้ ทั้งนี้   
ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันท่ีก าหนดให้เป็นวันไถ่ถอน
ตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ

ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร 
i.  หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจ านวนท่ีเท่ากันหรือดีกว่า 
แทนตราสาร หรือ     

ii.  ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ินไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดไว้โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามตราสารนี้ไม่สามารถ        
หักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป 
หรือ 

    (ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : - 
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

    เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

3.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอน                
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร 
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่ อ เ สนอขาย ผู้ล งทุ น โดย เ ฉพาะ เ จ าะจ งจ า นวน ไม่ เ กิ น  1 0  ร าย                        
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 5 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์           
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จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้              
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ

ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ของผู้ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผล            

ให้ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ หรือ 

    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่    

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

4.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้  จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอน          
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร 
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย                        
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบ

ก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์              
จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้              
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รับ
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ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ

ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ของผู้ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้

ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน       
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ 

    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความนา่เชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วนัท่ี 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบยีนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

5.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้  จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอน             
ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร 
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่ อ เ สนอขาย ผู้ล งทุ น โดย เ ฉพาะ เ จ าะจ งจ า นวน ไม่ เ กิ น  1 0  ร าย                        
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 680,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 680,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2569 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี           

หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้            
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ
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ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ของผู้ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้

ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ 

    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

6.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอน          
ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร 
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่ อ เ สนอขาย ผู้ล งทุ น โดย เ ฉพาะ เ จ าะจ งจ า นวน ไม่ เ กิ น  1 0  ร าย                              
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี         

หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้        
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ

ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ของผู้ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป หรือ 
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(ค) มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ 

    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

7.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2570 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร 
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน)   

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 600,000 หน่วย 
จ านวนตราสารคงเหลือ : 600,000 หน่วย 
อายุตราสาร : 10 ปี 
วันออกตราสาร : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 
หลักประกันตราสาร : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หาก

วันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

:   ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจ านวนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันช าระ

ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ 
(ข) มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ของผู้ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป หรือ 
(ค) มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้

ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ 
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    (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบียนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

8.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 23 มีนาคม และกันยายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

9.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู้ : 27 เมษายน พ.ศ. 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 27 เมษายน พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 27 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
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วันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

10.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู้ : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 21 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

11.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 8,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 8,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู้ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
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ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

12.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู้ : 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 5 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

13.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 3,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู้ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
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ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

14.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 4,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี  
วันออกหุ้นกู้ : 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 9 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

15.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 6,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 6,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี  
วันออกหุ้นกู้ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 21 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
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ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

16.  หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี  
วันออกหุ้นกู้ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ไม่มีหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้าง รายละเอียดของโครงการมีดังนี ้

17.   โครงการหุ้นกู้ระยะส้ันธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561  

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายในวงจ ากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : - หน่วย  
อายุหุ้นกู้ : ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 

   ในแต่ละรุ่นหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วันออกหุ้นกู้ : วันตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 

   ในแต่ละรุ่นหุ้นกู้และจะอยู่ระหว่างวันท่ี 16 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 15  
   มกราคม 2562 
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วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นใน 
   แต่ละรุ่นหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 270 นับจากวันออกหุ้นกู้ 

หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :   อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ระยะส้ันในแต่ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกต่างกันได้ 

วันช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
อันดับความน่าเชื่อถอืของผู้ออกหุ้นกู้ : A  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

7.3.2  ตั๋วแลกเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินระยะส้ันคงเหลือมูลค่า 36.12 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 และเป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด 

7.4  นโยบายจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญ่ก าหนด 
โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัทตามผลการด าเนินงาน ความ
เพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อเห็น
ว่าบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการธนาคาร 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการ
บริหาร และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เพียงแห่งเดียว  
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โครงสร้างองคก์ร ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2561 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 9 ท่าน/1 ดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ /2 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /3 กรรมการอิสระ 
7. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายศกัดิ์ชยั พีชะพัฒน์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

หมายเหตุ  /1  นางภัทรียา เบญจพลชัย ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และนายทาคาชิ คุโรเมะ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2561 

 /2  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 
/3  นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 
หรือนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ หรือนายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) โดยกรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  
1. เป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า

การท างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ  
2. ก าหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของ

คณะกรรมการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบตามหน้าที่ และดูแลให้มั่นใจ
ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

3. ส่ือสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า 
การส่ือสารกับ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากกลุ่มเหล่านี้เป็น    
ที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ  

4. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ การตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ 
และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน 
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5. ดูแลให้มั่นใจว่ามีสัมพันธภาพในการท างานท่ีดีระหว่างกรรมการ ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
และมีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาในทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์  

6. ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเส่ียงส าคัญที่องค์กรรับได้ในการด าเนินกลยุทธ์ 
รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

7. รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจากผู้บริหารระดับสูง และให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์  

8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการส่ือสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง 
9. ดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมิน

อย่างเป็นทางการทุกป ี
10. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้าที่
ควบคุมดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่     
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้  
ประกอบด้วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน 
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ 
1. อนุมัติแผนธุรกิจ และแผนการด าเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
3. ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด าเนินกิจการ

ของธนาคารตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
4. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร

ระดับสูง 
5. ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
6. ดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่ส าคัญต่อคณะกรรมการธนาคาร 
7. ดูแลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเส่ียง ขั้นตอน และการควบคุมส าหรับความเส่ียงทุกประเภท โดยคณะกรรมการ

ธนาคารจะท าหน้าที่อนุมัติและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียง 
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและ 

งานเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ 
9. ดูแลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขั้นตอนการควบคุมในการอนุมัติสินเชื่อ และเงินลงทุนกับบุคคลที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจาก

ฝ่ายจัดการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารโดยไม่ล่าช้า 
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11. จัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร 

12. ดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น 
14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม่ าเสมอ ภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ในเรื่องที่กฎหมายก าหนดว่า ต้องได้รับมติ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของธนาคารท้ังหมดหรือบางส่วน
ที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล 

ทั้งนี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ 
โดยในการมอบอ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การมีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จ านวน 4 ท่าน ดังนี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการบริหาร 
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 
4. นายศกัดิ์ชยั พีชะพัฒน์  กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัทท้ังหมดในกลุ่มภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและด้าน   
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร         
ความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดและน าเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร การซื้อและควบรวมกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเส่ียงสูงเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
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2. ทบทวนและก ากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเส่ียงสูงภายใต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุ่มทิสโก ้
4. ก ากับดูแลธุรกรรมที่มีความเส่ียงสูง 
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย

และกลยุทธใ์นการบริหารความเส่ียงในภาพรวม และระบ ุประเมินและจัดการความเส่ียงที่มีอยู่ในกลยุทธ์ของธนาคาร 
6. ควบคุมและติดตามงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่มีนัยส าคัญของธนาคารทิสโก้ 
7. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าปีของธนาคารทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ

รับทราบและมีความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของธนาคาร ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทแม่ คือ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ /1 กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
  - กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นชุดเดียวกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 /1 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัทท้ังหมดในกลุ่มภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและ
ด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร
ความเส่ียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
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5. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดังกล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

9. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่างสม่ าเสมอ ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับ
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีดังนี้  

รายนาม 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ ำนวนกำรประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

(ร้อยละ) 
6 

(100.00) 
12 

(100.00) 
12 

(100.00) 
1. นายปลวิ มังกรกนก 6 

(100.00) 
- - 

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  6 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย /1  1 (จาก 1 ครั้ง) 
(100.00)  

- 4 (จาก 4 ครั้ง) 
(100.00) 

5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ /2 5 (จาก 5 ครั้ง) 
(100.00) 

- 8 (จาก 8 ครั้ง) 
(100.00) 

6. นายสถิตย์ อ๋องมณี  6 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

7. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /3 2 (จาก 2 ครั้ง) 
(100.00) 

- - 

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

12 
(100.00) 

- 

9. นายทาคาชิ คุโรเมะ /1 0 (จาก 1 ครั้ง) 
(0.00) 

1 (จาก 3 ครั้ง) 
(33.33) 

- 
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รายนาม 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ ำนวนกำรประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

(ร้อยละ) 
6 

(100.00) 
12 

(100.00) 
12 

(100.00) 
10. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 6 

(100.00) 
12 

(100.00) 
- 

11. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

หมายเหตุ  /1  นางภัทรียา เบญจพลชัย ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และนายทาคาชิ คุโรเมะ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2561 
/2 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561  
/3 นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 

8.2 ผู้บริหารของธนาคาร 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารมีผู้บริหารรวมทั้งส้ิน 44 ราย โดยบุคคลในล าดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1 และเป็นผู้บริหารระดับสูง สังกัดบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) (บริษัทแม่) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้บริหารจัดการธนาคาร ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 8-21 ของ
รายงานประจ าปีของบริษัทแม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารดังรายนามต่อไปนี้  

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ  

3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย  
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร 

5. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 
6. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2 
7. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย 

8. นายพิชา รัตนธรรม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบด ี
9. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล หัวหน้าบริการธนาคาร รักษาการหัวหน้าบริหารเงิน  

และรักษาการหัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน 
10. นายมานพ  เพชรด ารงค์สกุล หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 

11. นางมาลาทิพย์  สวินทร หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 
12. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 
13. นางสาวรพีพร  อุ่นชลานนท์ หัวหน้าบริหารสินเชื่อ 

14. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล หัวหน้านิติกรรมสัญญา 
15. นายวิทยา เมตตาวิหารี ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1  
16. นายนพดล ชุ่มวงศ์ หัวหน้าเช่าซื้อ 

17. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ 
18. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 

                                                           
1  หมายรวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้าบัญชี ได้แก่ นางสาวชุตินธร ไวกาสี สังกัด
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแมข่องกลุ่มทิสโก้ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
19. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ หัวหน้ากิจการสาขา 1  
20. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากิจการสาขา 2  

21. นายถวัลย์ วิชิตวาที หัวหน้ากิจการสาขา 3 
22. นางสาววิภา เมตตาวิหารี หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง 
23. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ หัวหน้าก ากับสินเชื่อ 

24. นายวรพันธุ์ เหลืองอุทัย หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย 
25. นายวรพจน์ ติรการุณ หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ 
26. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่ หัวหน้าพัฒนาหน้ีและกฎหมาย 

27. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า 
28. นายกลชัย อุดมศรีสุข หัวหน้าพัฒนาระบบงานสินเชื่อรายย่อย  
29. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ หัวหน้าสินเชื่อเคหะ 

30. นางวันทนา กิจพานิช หัวหน้าปฏิบัติการสาขา 
31. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี 
32. นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์ หัวหน้าธนบดีธนกิจ 

33. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ หัวหน้าธนบดีการลงทุน 
34. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1 
35. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2 

36. นางวรสินี เศรษฐบุตร หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน 
37. นายณัฐกฤติ  เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าบริการท่ีปรึกษาการลงทุน 
38. นางสาวชุติมา ปั้นลายสิงห์ หัวหน้าบริการคัสโตเดียน 

39. นางสุวรรณดี ขาวละออ หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน 
40. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
41. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส หัวหน้าศูนย์ช าระเงิน 

42. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ                                                          หัวหน้าประกันภัยธนกิจ และรักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติ้ง                                                       
43. นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิทัล 

44. นายตุลา รอดสลับ หัวหน้านวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ 
ครอบคลุมถึงงานก ากับด้านความเส่ียง บริษัทแม่จะก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลความเส่ียงทั้งหมดจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง 
หัวหน้าหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏรายชื่อบุคคลดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง 
2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล หัวหน้าก ากับ 
3. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจธนาคาร 

4. นางญาณินี ภาพน้ า หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
5. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์ หัวหน้าก ากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
6. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ                                                        หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ                                       
7. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน 

8. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการงานประจ าวัน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

1. วางกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. ควบคุมดูแลให้การด าเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทาง   

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
3. ก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจประจ าวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้ 
4. ควบคุมดูแลการให้บริการ การปฏิบัติงาน รวมทัง้การบริหารความเส่ียงและควบคุมของธนาคาร 
5. ติดตามการด าเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 
6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ควบคุมดูแลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 

8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้ง นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2556 มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจ าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจ าปีของบริษัทแม่)  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยเฉพาะรายที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยจ่ายในรูปแบบและอัตราเดียวกับ
ที่จ่ายให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจะงดจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารแก่
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน 
เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการในอัตราไม่เกิน 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นในอัตราไม่เกิน
ท่านละ 950,000 บาทต่อปี ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายโบนัสประจ าปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลจนกว่า
จะมีการเปล่ียนแปลง  
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คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริง ใน
แต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม  ในกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี ้

  (หน่วย: บาท) 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายคร้ัง 
คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน 240,000 60,000 
กรรมการ 50,000 50,000 
ที่ปรึกษา 40,000 - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน - 60,000 
กรรมการ - 50,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน - 60,000 
กรรมการ - 50,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย  

กลุ่มทิสโก้มนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอัตราเดียวกับท่ีจ่ายให้กรรมการบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม 

จ านวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าป ี2561 /1 

 (หน่วย: บาท) 

รายนาม 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

รายเดือน 
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 
1. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /2 200,000 100,000 - - 300,000 

รวม 200,000 100,000 - - 300,000 

หมายเหตุ   /1  กรรมการรายอื่นที่ด ารงกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทแม่เท่านั้น 
 /2  นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่ 

 วันที่ 28 กันยายน 2561 

 โดยในปี 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แกค่ณะกรรมการบริษัท จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท และผู้บริหารของธนาคาร จ านวน 34 ราย1 
(ไม่รวมผู้บริหาร 8 รายที่สังกัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจัดการธนาคาร) เป็นจ านวนรวม 
173,566,493.08 บาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน ค่าพาหนะและเชื้อเพลิง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการด าเนินงานของกลุ่มทิสโก้และผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายธุรกิจ  

                                                           
1 ผู้บริหารของธนาคารที่ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 34 ราย  
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8.4.3  ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน 

 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแล้ว  ที่ประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ยังมีมติอนุมัติค่าตอบแทนอื่นท่ีมิใช่ตัวเงิน ดังนี ้

1. ประกันภัยกลุ่ม (Group Life & Accident Insurance) ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 6,000,000 บาท หรือประกันสุขภาพ 
(Health Insurance) ส าหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท 

2. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและการชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท (Directors & 
Officers Liability and Company Reimbursement Insurance) ด้วยวงเงินความรับผิดไม่เกิน 6,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

8.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้มีพนักงานรวมทั้งหมด 2,586 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงาน
ประจ า 2,497 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 89 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 31 ธ.ค. 2560 (คน) 31 ธ.ค. 2561 (คน) 
1. สายกลุ่มลูกค้ารายย่อย   1,946 1,862 
2. สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท 45 43 
3. สายจัดการธนบดีและกองทุน   681 681 

รวม 2,672 2,586 

ในปี 2561 จ านวนพนักงานของธนาคารทิสโก้ลดลง  86  คน หรือร้อยละ 3.22 โดยธนาคารทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานเป็นเงิน 2,098,803,988 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

8.5.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ หรือ
เมื่อออกจากงาน และได้น าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” 
พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิต่างๆ ตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกจนถึงการส้ินสุดสมาชิก
ภาพกองทุน โดยให้พนักงานท่ีเข้าระบบการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อส้ินสมาชิกภาพจากกองทุน 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง แล้วน าส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 
หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปล่ียนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง  

เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามอายุงานในอัตรา
ร้อยละของค่าจ้าง ดังนี ้

อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 
จ านวนปีท่ีท างาน อัตราปกติ อัตราพิเศษ อัตรารวม 
ปีท่ี 1 5 - 5 
ปีท่ี 2  6 - 6 
ปีท่ี 3 7 - 7 
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อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 
ปีท่ี 4 8 - 8 
ปีท่ี 5 9 - 9 
ปีท่ี 6 10 - 10 
ปีท่ี 7 10 1 11 
ปีท่ี 8 10 2 12 
ปีท่ี 9 10 3 13 
ปีท่ี 10 10 4 14 
ปีท่ี 11 และปีต่อๆ ไป 10 5 15 

กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการท่ีมาจากการ
แต่งตั้งของนายจ้าง กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก หากได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการก าหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยการใช้กองทุนประเภทหลาย
นโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของ
กลุ่มพนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม นโยบายหุ้น และนโยบายที่มี
การลงทุนในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้มากถึง  
16 ทางเลือก โดยกองทุนเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง 

 8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
ครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหารโครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น     
ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอ านาจเพื่อเปิดโอกาสให้สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละบริษัทภายใตแ้นวนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้ 

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

เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึง
ได้วางแนวคิดค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของ
กลุ่มทิสโก้อันจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จ คือ ให้คนคิดเป็น และท าอย่างคนทิสโก้ ซึ่งเป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข ตามค่านิยม 6 ประการของกลุ่มทิสโก้  ดังต่อไปนี้  

1. เชี่ยวชาญอย่างผู้น า (Mastery) 
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
3. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity) 
4. สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability) 
5. ลูกค้าเป็นหลัก (Customer Priority) 
6. การให้ค าแนะน า (Guidance) 
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2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการด ารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้
จึงใช้ขีดความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core 
Competencies) ขีดความสามารถในการท างาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็นผู้น า 
(Leadership Competencies) ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายว่าจ้าง
พนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้พนักงานเหล่านั้นพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะ
ท างานร่วมกับกลุ่มทิสโก้ในระยะยาว 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหาเครื่องมอืที่เหมาะในการรับสมัครและคดัสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจา้งเปน็
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในสังกัดนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที่จะ  
ไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท และสมาชิกในครอบครัวของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่มีอ านาจบริหาร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายเน้นการเล่ือนต าแหน่งหรือโยกย้ายต าแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง อย่างไรก็ดี 
ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานใหม่
จะต้องมีทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่างกลมกลืน 

3. การท างานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการก ากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business 
Code of Conduct) ขึ้น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและ
ปฏิบัติตามในทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝ่ายบริหารจะด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เหล่านี้ในทุกระดับชั้น  ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถท างานกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและ
จะต้องถูกขอให้ออกจากกลุ่มทิสโก ้

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลักการของ
กลุ่มทิสโก้ การกระท าความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระท าซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงาน
ตามทีก่ าหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถ
ด ารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะด าเนินการเท่าที่สมควรเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดภาวะการว่างงานและ        
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงานของกลุ่มทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

การประเมินผลพนักงานเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเล่ือนต าแหน่ง การ
พัฒนาอาชีพการท างาน และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ 
ประเมินผลงาน ความเป็นผู้น า รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพ
ของบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       
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มีหน้าที่จัดหาเครื่องมือในการประเมินให้ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้เครื่องมือดังกล่าว
ภายใต้ค าแนะน าของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของแต่ละแห่ง และสามารถรักษา
มาตรฐานคุณภาพบุคลากรขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกัน 

4.2 การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดจึงถือเป็น
นโยบายที่ส าคัญของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของ
ความต้องการขององค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนี้จะส่งผลให้กลุ่มทิสโก้พัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรนี้ ค านึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทั่วไป ด้านธุรกิจและความรู้
เฉพาะทาง และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะค านึงถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ เป็นส าคัญ 

ในระดับองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาพนักงาน เพื่อสร้างสมรรถนะที่จ าเป็น              
ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของ
บริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อให้การเรียนรู้และ        
การพัฒนาต้นทุนด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่าให้กับธุรกิจโดยรวม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้าที่เก็บ
บันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย 

5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทุกคนควรมีโอกาส
ก้าวหน้าในชีวิตการท างานท้ังในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “การเล่ือนต าแหน่งจากภายใน” ส าหรับ
ต าแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ภายในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชั้นของ
ต าแหน่งต่าง ๆ ค านึงถึงระดับ และความเหมาะสมของสมรรถนะของพนักงานเป็นส าคัญ 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานในทุกระดับชั้น ภายในกลุ่มทิสโก้            
ทั้งภายในหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ามหน่วยงาน การส่ือสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานระหว่าง 
หัวหน้าสายงานและพนักงานจะต้องกระท าอย่างเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ความคาดหวังเป็นที่เข้าใจโดยชัดเจน 

6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และ       
เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็น            
ความรับผิดชอบอันส าคัญของหัวหน้าทุกคนที่มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล การให้ค าแนะน าและการชี้แนะแนวทาง       
อย่างสม่ าเสมอเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความสามารถของตน การบริหาร
ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นความรับผิดชอบหลักของหัวหน้าทุกคน 
โดยหัวหน้าจะต้องมีความตั้งใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ตามแนวทางและคู่มือปฏิบัติภายใต้
นโยบายทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคู่มือปฏิบัติดังกล่าว 

กลุ่มทิสโก้ มีแนวทางให้การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามแผนของหน่วยงานและแผนขององค์กร โดยให้
หัวหน้างานท าการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และส่ือสาร
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ให้กับพนักงานรับทราบ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการท างาน รวมถึงการส่ือสารให้พนักงานทราบผลการปฏิบัติงานจริง 
พร้อมทั้งค าแนะน า เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 
เพื่อให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึง
สุขภาพของตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม  และจัดให้มีห้องพยาบาลในสถานที่ท างานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษา
อาการเจ็บป่วย นอกจากนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
สุขภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนักงานอกีด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงานกลุ่มทิสโก้
ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน    
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ      
ในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ 

กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะ
ของประเภทงาน เพื่อให้ระบบนี้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของ
ระบบน้ีมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงาน  
ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป 

ในการก าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก าหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้
เป็นเกณฑ์  กลุ่มทิสโก้ยังพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจส าหรับพนักงาน  การตั้งเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าและพนักงานผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน การพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยรวมก็ถือเป็นส่ิงส าคัญที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไว้ได้อย่างดี 

กลุ่มทิสโก้ให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในกรณีดังต่อไปนี ้

7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

งานทุกต าแหน่งในกลุ่มทิสโก้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้จากการท า Job Evaluation   
งานแต่ละต าแหน่งมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจากการส ารวจข้อมูลของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทัดฐาน 
(Benchmarking)  ผู้ท างานจะได้รับค่าตอบแทนภายในขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานน้ันๆ ค่าตอบแทนของพนักงาน
แต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศักยภาพในการมีส่วนส่งเสริมธุรกิจ   

7.2 ค่าตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที่
สามารถท าได้ตามเป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอื่นใดตามที่กลุ่มทิสโก้ประกาศ
ก าหนด ทั้งนี้ ปัจจัยในการก าหนดเป้าหมายจะสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางธุรกิจ เช่น ปริมาณธุรกิจ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
การด าเนินการ และความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันในกลุ่มทิสโก้สามารถได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ฝ่ายบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอ านวยการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ 
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8. การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การด าเนินการใดๆ ทั้งหมดในด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการได้    
อย่างถูกต้องเหมาะสม นโยบายและ/หรือการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลใดๆ ท่ีขัดกับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการก าหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่ได้ก าหนดออกมาใหม่ 

การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ทีฝ่่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป การโอนหรือเปล่ียนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องด าเนินการ
ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กลุ่มทิสโก้ก าหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และแนวปฏิบัติ         
ในการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน และผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่ส านักงานของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนผู้มาติดต่อมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วม                   
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่น ทิสโก้จึงก าหนดให้
พนักงานใหม่ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยภายในส านักงานในรูปแบบ E-learning        
ผ่านระบบ TISCO LMS และก าหนดให้หัวข้อการเรียนรู้นี้ เป็นเงื่อนไขในการผ่านทดลองงาน รวมทั้งมีการระบุแนวทาง            
การป้องกันอุบัติเหตุและให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge 
Management (KM) และโครงการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสถานท่ีท างานด้วยเครื่องมือตามหลักการยศาสตร์ การประเมิน
ความเส่ียงและสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น 

นอกจากการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ TISCO LMS ข้างต้นแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้รับเกียรติ
จากผู้ช านาญการขององคก์ารบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของกลุ่มทิสโก้ให้ตระหนักถึงปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เศรษฐกิจ 
และสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันการเงินที่มีส่วนท าให้เกิด      
ก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและร่วมมือกันช่วยลดผลกระทบ          
ด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท างาน และจ านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในปี 2561 พบว่า ไม่มีพนักงานท่ีเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างไรก็ตามมีพนักงานท่ีบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากโรคในการท างาน 
จ านวน 73 คน แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี ้

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท างาน จ านวนผู้ท่ีเสียชีวิต 
เน่ืองจากการปฏิบัติงาน ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 2561 

จ านวนคร้ัง 
(No. of reported case) 

จ านวนวันสูญเสีย 
(No. of lost day) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries) 
 เกิดบาดแผลเล็กน้อย  ส านักงานใหญ่ 4 - - - 

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด 1 - 4 - 

โรคจากการท างาน (Occupational Diseases) 
 ด้านการได้ยิน ส านักงานใหญ่ 9 - - - 

สาขากรุงเทพและปริมณฑล 9 6 - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

 การบาดเจ็บของกล้ามเน้ือและกระดูก 
(Musculoskeletal Strain) 

ส านักงานใหญ่ 2 1 - - 
สาขากรุงเทพและปริมณฑล - 2 - 2 
สาขาต่างจังหวัด 1 - - - 

 ด้านการมองเห็น ส านักงานใหญ่ 31 - - - 
สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

 ด้านสมรรถภาพปอด ส านักงานใหญ่ 7 - - - 
สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

กรณีเสียชีวิต (Fatalities) 
 การเสียชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  ส านักงานใหญ่ - - - - 

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สาขาต่างจังหวัด - - - - 

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูล หน่วย 

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2561 
จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามพื้นที่ 

รวม 
ชาย หญิง 

ส านักงาน
ใหญ่ 

สาขากรุงเทพ
และปริมณฑล 

สาขา
ต่างจังหวัด 

อัตราการบาดเจ็บ  
(Injury Rate: IR) 

จ านวนคนต่อชั่วโมงการ
ท างาน 200,000 ชั่วโมง 

0.07 0.04 0.00 0.21 0.11 0.05 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Rate : LTIR) 

จ านวนคนต่อชั่วโมงการ
ท างาน 200,000 ชั่วโมง 

0.07 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
(Lost Day Injury Rate : LDIR) 

จ านวนวันที่สูญเสียไปต่อ
ชั่วโมงการท างาน 
200,000 ช่ัวโมง 

0.28 0.00 0.00 0.00 0.43 0.10 

อัตราการเจ็บป่วย / โรคจากการ
ท างาน (Occupational Disease 
Rate: ODR) 

จ านวนคนต่อชั่วโมงการ
ท างาน 200,000 ชั่วโมง 

4.02 0.38 1.90 3.51 0.11 1.68 

อัตราการขาดงาน  
(Absentee Rate: AR) 

ร้อยละ 1.06 1.28 1.44 0.79 0.74 1.20 
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ข้อมูล หน่วย 

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2561 
จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามพื้นที่ 

รวม 
ชาย หญิง 

ส านักงาน
ใหญ่ 

สาขากรุงเทพ
และปริมณฑล 

สาขา
ต่างจังหวัด 

จ านวนวันลาป่วย วัน 4,862 10,391 11,859 1,173 2,221 15,253 
จ านวนชั่วโมงที่หยุดงานเนื่องจาก
การเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน 

วัน X 7.30 ชั่วโมง 35,493 75,854 86,571 8,563 16,213 111,347 

หมายเหต:ุ  1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการค านวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001 
                 2) การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ็บที่ท าให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)           
                 3) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ เดิมใช้ค าว่า อัตราวันสูญเสีย  
 4) การค านวณชั่วโมงการท างาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลางาน (Employee Self Service) ของพนักงานประจ า และพนักงานสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือน

มกราคม - ธันวาคม 2561 ข้อมูลเวลาการท างานรวมถึง ข้อมูลการท างานล่วงเวลา (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงานลาออกระหว่างปี โดยจะน าเฉพาะเวลา
การท างานจริงในช่วงระยะเวลาที่ยังคงเป็นพนักงานอยู่มาค านวณ 

ทิสโก้ให้ความส าคัญต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุกและความรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถานการณ์
การโจรกรรม การประท้วง และการก่อการร้ายอื่นๆ จึงก าหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านการควบคุม  
การเข้าถึงพื้นที่ (Space Access Control) ประกอบด้วยการก าหนดชั้นความปลอดภัยหรือประเภทของพื้นที่ (Space 
Classification) การก าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้มาติดต่อพื้นที่ควบคุม การก าหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้า -ออกด้วยระบบ 
Access Control เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนการบุกรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจน 
มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ BCM Team พนักงาน และผู้มาติดต่อภายในพื้นที่ส านักงาน
ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

9. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมส าหรับอนาคต งานในต าแหน่งส าคัญๆ ทั้งหมดจะต้องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอด
ต าแหน่งและมีการวางแผนการพัฒนาไว้โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะก ากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทท าหน้าที่ดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการทบทวนแผน
ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะท าหน้าที่คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วน
รายได้เกินกว่าร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุ่ม 

8.5.3  งานด้านการพัฒนาองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการท่ีมุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยได้มีการจัดตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.)           
เป็นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับ
องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล การเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า โดยการพัฒนา
องค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ได้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและน ามาซึ่งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
โดยระหว่างปี กลุ่มทิสโก้ได้มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่างๆ แบ่งเป็น 7 โครงการหลัก ดังนี ้
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1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ในสายธุรกิจต่างๆ รวม 7 โครงการ 

1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยยังคงค านึงถึงการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีการจัดอบรมส าหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ้ าเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ
ส าหรับพนักงานท่ีออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสาขาของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ ได้เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงาน 
Core Deposit System ที่มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐาน  การ
ให้บริการอย่างรับผิดชอบ และเป็นธรรมโดยมีการติดตาม และควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการส่ือสารแนวทาง  การให้บริการ
อย่างเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผลความส าเร็จของการส่ือสารเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาพรวมของธุรกิจ มีความเข้าใจทางด้านการเงินและการลงทุน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารเงิน       
การลงทุน อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งแนะน าผลิตภัฑ์ และบริการทางการเงิน โดยสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการ ระดับความเส่ียง และเงื่อนไขของลูกค้าได้ โดยจัดให้พนักงานทุกคนมีใบอนุญาตในการแนะน าการลงทุนต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน รวมถึงการยกระดับการแนะน าการลงทุนตามมาตรฐาน Certified Financial Planner (CFP) และจัดฝึกอบรม   
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการอย่างรับผิดชอบ และเป็นธรรมโดยมีการติดตาม และควบคุม     
อย่างใกล้ชิด มีการส่ือสารแนวทางการให้บริการอย่างเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผล
ความส าเร็จของการส่ือสารเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program) 

พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทส าคัญใน            
การน าเสนอและให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลักสูตรอบรมส าหรับพนักงานใหม่ และ
พนักงานปัจจุบัน โดยมีการจัดการอบรมซ้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่       
ของการเป็น CMR การทบทวนกระบวนการท างาน และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร   
พร้อมฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อใหบ้ริการลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ 

1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ (Hire Purchase Manager Program) 

ผู้จัดการเช่าซื้อ (HPM - Hire Purchase Manager) มีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าทีมการตลาด และ               
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของธนาคาร กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดการเช่าซื้อ มีความรู้ในนโยบาย 
แนวทางการท าธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ธนาคาร สามารถให้
ค าแนะน ากับลูกค้าได้อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นก าลัง
ผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 

 



 
ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ 
 

 

8-21 

1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย (Somwang Onboarding Program) 

ตามที่องค์กรได้ขยายตัวธุรกิจสินเชื่อรายย่อยตามสาขาภูมิภาค จึงได้จัดการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อราย
ย่อย (Somwang Marketing Officer) ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการสอนงานโดยวิทยากรภายในจากผู้มีประสบการณ์         
ในแต่ละสายงาน ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านส่ือ E-learning  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กร
อย่างเชี่ยวชาญ สามารถให้ค าแนะน า และบริการกับลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ ส าหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ้ า
อย่างสม่ าเสมอ 

1.6 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program) 

ผู้จัดการเขตสมหวัง มีบทบาทส าคัญในการบริหารทีมเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดการฯ มีความรู้ในนโยบาย แนวทางการท าธุรกิจ แม่นย าใน
การให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการกระบวนการท างานท่ีถูกต้อง เหมาะสม
กับ  ความต้องการของลูกค้า รวมถึงทักษะการบริหารจัดการทีม อันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นก าลังผลักดันให้ธุรกิจ
ขององค์กรประสบความส าเร็จ 

1.7 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program) 

ผู้จัดการสาขาเป็นผู้บริหารประจ าแต่ละสาขา มีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงก าหนดหลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดการสาขา มีความรู้ในแนวทางการท าธุรกิจ 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กฎเกณฑ์และวิธีการท างานท่ีถูกต้อง รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการทีม อันแสดงถึงความเป็น   
มืออาชีพและเป็นก าลังผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program) 

กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งท าให้มีการเปล่ียนแปลง   
ทั้งในแง่ของแนวทางในการด าเนินธุรกิจ การให้นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ 
โอกาสสร้างได้"  ดังนั้นผู้ด ารงต าแหน่ง “หัวหน้างาน” ในทุกระดับที่เป็นพลังขับเคล่ือนองค์กรทุกคน ถือเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้าใจถึงบริบทภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (External 
Change) เพื่อการปรับตัวให้ทัน แต่ยังจะต้องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้าใจและ
สามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการท างาน ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกได้ด้วย และเพื่อให้การพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารในทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จึงก าหนดให้มี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
TISCO Leadership Development Program" ส าหรับพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงการส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้น าที่ดี       
มีความสามารถทั้งในด้านความเข้าใจเรื่ององค์กร ความส าคัญของภาวะผู้น ากับการบริหารคน การท าความเข้าใจประเภทของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อรับมือกับองค์กรยุคใหม่ และสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของ
ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริหารด้วย 

3. โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program) 

  โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ     
กลยุทธ์ิ การด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่มผู้เรียน คือ บุคลากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้มีศักยภาพขององค์กร และ
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น ามาพัฒนาเพื่อให้เติบโตเป็นผู้บริหารขององค์กรในอนาคต ซึ่งผู้เรียนจะไม่ได้ถูกพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่จะถูก  
หล่อหลอมให้มีความรู้โดยรอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร  นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องพัฒนาทักษะการส่ือสารและ    
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ผ่านการท าโครงงานร่วมกับผู้เรียนคนอื่นจากต่างสายงานในองค์กร  รวมทั้งเรียนรู้ปรัชญา           
ที่สามารถน าไปใช้ในการท างานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ตลอดจนต้องเปิดรับส่ิงใหม่ๆและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ
สังคมอยู่เสมอ 

4. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน         
ทั้งความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผนพัฒนาตาม Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงาน และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายใน และ   
การฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันภายนอก  

5. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญในการตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ 
(Mastery) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้า (Customer Priority) นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดอุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการให้ค าแนะน า (Guidance) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานใน       
ทุกระดับสามารถแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่านโครงการ Value in Practice ซึ่งเริ่มจาก
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมจากระดับผู้บริหาร ให้กับหัวหน้างานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถน าไปสู่       
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องของพนักงานทุกระดับ รวมถึงการออกแบบการส่ือสารและหลักสูตรฝึกอบรมที่จะต้อง
สอดคล้องกับค่านิยมอย่างชัดเจนและได้บรรจุไว้ในการฝึกอบรม กิจกรรมพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้

ในการฝึกอบรมพนักงาน จะเริ่มสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมค่านิยมในการปฐมนิเทศพนักงาน 
การฝึกอบรมความรู้ให้พนักงานมคีวามรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัค่านิยม เช่น ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ท างานท่ีมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนาให้พนักงานสามารถให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน ผ่านการจัด
แคมป์วิชาการให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การอบรม Market Conduct ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต       
ไม่ปิดบังข้อมูลแก่ลูกค้า อันเป็นส่ิงที่ทิสโก้ให้ความส าคัญเสมอมา  

กิจกรรมพนักงานและการส่ือสารเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและ     
น าค่านิยมขององค์กรมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสร้างการมมีส่วนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง   
การจัดโครงการประกวดและโครงการชมเชยต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ได้มีการวัดผลพฤติกรรมค่านิยมองค์กรผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจพนักงานประจ าปี โดยพบว่า   
ในปี 2561 พนักงานในกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงออกถึงค่านิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมค่านิยมอยู่ที่ 8.08 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  จากผลการส ารวจพบว่าพนักงานสามารถสะท้อนค่านิยม Integrity (ความซื่อสัตย์) และ Mastery 
(ความเชี่ยวชาญ) ได้อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรมุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงานในกลุ่มทิสโก้ได้แสดง
ความพึงพอใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยมีค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 8.40  
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6. ระบบจัดการการเรียนรู้และ e-learning (Learning Management System & e-Learning) 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่ีพนักงานทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน 
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านการศึกษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ โดย
พนักงานทุกคนในองค์กร ได้รับการเรียนรู้และทดสอบผ่านระบบ e-Learning ได้อย่างครบถ้วน 

7. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

กลุ่มทิสโก้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญและปัจจัยแห่งความส าเร็จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมา   
อย่างยาวนาน และเพื่อให้การรวบรวมและน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการริเริ่มโครงการจัดการ 
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ขึ้น เพื่อถอดองค์ความรู้ในองค์กรให้ครบถ้วนไม่สูญหาย โดยเริ่มจากบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้เกษียณอายุ และน ามารวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้เรียนรู้ และ
เป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

นอกจากนี้ทิสโก้ ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกรวม 392 หลักสูตร 

หลักสตูรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก ้

     โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 
 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 
 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา 
 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ 
 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อราย
ย่อย 

 โครงการพัฒนาผู้จัดการปฏิบัติการ   
 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา 
 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่ออเนกประสงค์
และการขายตรง   

 โครงการพัฒนาพนักงานบริการลูกค้า  
 โครงการพัฒนาพนักงานบริการตัวแทน
จ าหน่าย    

 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง 
 โครงการยกระดับวิชาชีพด้านการแนะน า  
และวางแผนการลงทุนและคุ้มครองความเสี่ยง 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
 
 โครงการส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง 

 โครงการส าหรับผู้บริหารระดับต้น 
 โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด 
 

 

การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน 
 
มีแผนพัฒนาตามแผนการเรียนรู้ 
(Learning Roadmap) ที่เหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
ของแต่ละหน่วยงาน 

    

 

โครงการปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

 

โครงการจัดการองค์ความรู้ 
 
รวบรวมและถอดองค์ความรู้จาก 
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ 
ตลอดจนผู้เกษียณอายุ อย่างเป็น 
ระบบ เพื่อน า มาถ่ายทอดและ 
เผยแพร่ให้กับพนักงาน 

   

 

ระบบจัดการการเรียนรู้ 
และ e-Learning 
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         จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนตอ่ป ี

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนกังาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉล่ีย (ชม./คน/ปี) 22.30 21.55 33.34 
จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 
ชาย 
หญิง 

18.44 
24.66 

20.83 
21.97 

31.59 
34.32 

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

ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร (2) 
94.81 
20.33 

31.10 
21.30 

50.98 
32.89 

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

16.20 
14.99 
39.95 
20.44 

17.23 
13.47 
31.80 
24.06 

28.72 
17.20 
47.82 
32.50 

หมายเหตุ  ปี 2559-2561 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ  
                  (1) ระดับผู้บริหาร หมายถึง ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร 
                             (2) ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร หมายถึง พนักงานต่ ากว่าระดับหัวหน้างาน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance Policy) ของกลุ่มทิสโก้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคาร
ให้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งก ากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทแม่”) นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิง
จากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแม่
เพื่ออนุมัติ เมื่อวันที ่22 มิถุนายน และวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม 
รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก ากับ
ดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ขององค์คณะก ากับดูแล และนโยบาย
การปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัดและ
สม่ าเสมอ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน 5 หลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด  
มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่ www.tisco.co.th)  

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และ
สามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กลุ่มทิสโก้จึงให้พนักงานทุกคนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของกลุ่มทิสโก้เป็นประจ าทุกปี และน าผลที่ได้มาประเมิน
ระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการส่ือสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่
ของตนในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยกลุ่มทิสโก้พัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และก าหนดให้พนักงานที่ได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมและท าแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการก าหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องท าแบบทดสอบโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าท างานระหว่างปีทุกคนก็ถูกก าหนดให้ท าแบบทดสอบดังกล่าวด้วย
เพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

นโยบายก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ใช้บังคับกับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด สรุปได้ดังนี ้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นท่ีจะพิทักษ์และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกลุ่มทิสโก้ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทาง
และเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพือ่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานของกลุ่มทิสโก้อย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ 

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี ้

ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระท าที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

ข) ก าหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด 

ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มทิสโก้อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) 
แบบ ข. (ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบก าหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันท่ีเป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอ านวยความ
สะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย 

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของ
รอบปีบัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานท่ีที่คณะกรรมการก าหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันท าหนังสือร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีค าร้องขอเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส าคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี ้

 การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม 

กลุ่มทิสโก้จัดท าเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการท่ัวไป
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ ในขณะทีก่ลุ่มทิสโก้จะด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุ
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ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว 

 การเข้าร่วมประชุม 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษา
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนใน
แต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม  
ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัท
เข้าประชุมแทนนั้น กลุ่มทิสโก้ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ กลุ่มทิสโก้ได้
แนบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าใน
หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งน าส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้จากเว็บไซต์ของ
กลุ่มทิสโก้ได้อีกด้วย 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยธนาคารได้แนบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพิ่มเติมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นได้จากเว็บไซต์ของธนาคารได้อีกด้วย 

 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ก่อนวันประชุม กลุ่มทิสโก้ เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นการล่วงหน้า ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะด าเนินการอย่าง
ดีที่สุดให้กรรมการทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อ
ซักถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 7 ท่าน จากจ านวน 9 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.7778 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 

 การด าเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามล าดับท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจ านวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม  
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มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting)  ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน กลุ่มทิสโก้ได้น าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้ง
วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
มากที่สุด   ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีบุคคลภายนอกท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง
โดยตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินที่มีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม  

1. ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มทิสโก้กับคู่ค้า และมีส่วนส าคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับท าให้
กลุ่มทิสโก้มีความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. พนักงาน 

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจ าและพนักงาน
สัญญาจ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับ
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานท่ีท างาน รวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. ลูกค้า 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่
ให้กับลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณ
และมาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือส่ิงตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี ้

กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันใน
การด าเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ กลุ่มทิสโก้จะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตใน
ภาคเอกชน (Collective Action Coalition) 

5. คู่แข่ง 

กลุ่มทิสโก้งดการกล่าวโจมตีหรือการกระท าใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการ
แข่งขันในตลาด ทิสโก้ด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยท างานภายในกรอบของ
กฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระท าที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน 
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เช่น เงื่อนไขในการบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่าง
เสรีและไม่ถูกขัดขวางในการเปล่ียนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้จะจัดให้มีกระบวนการที่
เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

6. สังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดย
ได้ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยั่งยืนซึ่งมีความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มทิสโก้เอง เช่น การ
สนับสนุนการศึกษาและความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจ
ด้วยในบางโอกาส เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ 

นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการ
อิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่
หลากหลาย อาท ิเปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการทั้งที่ส านักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ และจัดให้
มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่นๆ ต่อกลุ่มทิสโก้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับ
ข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานก ากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ
เรื่องส าคัญอื่นๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มทิสโก้และกฎระเบียบ ตลอดจนการก ากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัด
กรองและรายงานเรื่องที่มีความส าคัญไปยังคณะอนุกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขปัญหา 
และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
เรื่องที่มีนัยส าคัญไปยังคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดท าแนวนโยบายการแจ้งเบาะแส และวิธี
ปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ   

นโยบายการรับแจ้งเบาะแส 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้มีการ
ก าหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท นโยบายการรับแจ้งเบาะแสมีการก าหนด
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนส าหรับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของ
การปฏิบัติงานท่ีเข้าข่ายเป็นการกระท าทุจริต การกระท าผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติมิชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการ
ปฏิบัติงานหรือความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระท าที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถแจ้งโดยส่ง
หนังสือมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานก ากับ เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ช่องทางดังกล่าวมีการส่ือสารและแจ้งให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซด์ขององค์กร 

ส าหรับพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณี
ที่พบรายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line) 
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ช่องทางดังกล่าวมีการส่ือสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน (HR Help Line) นั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องที่กระท าผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบ
พบว่ามีการกระท าผิด จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ก าหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผย
เฉพาะเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน  ทั้งนี้ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยส าคัญ 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

กลุ่มทิสโก้ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี ้

ช่องทางที่ 1    การร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน  
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน 

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

ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข  
โทรศัพท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800 

ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ช่องทางที่ 5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) ส าหรับพนักงาน 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กลุ่มทิสโก้มีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มี
สาระส าคัญอย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ค าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่ส าคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อก าหนดทีบ่ังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ 

การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทาง
เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กลุ่มทิสโก้ได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจ าปีหรือการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันท าการถัดไปหลังการประชุม 

กลุ่มทิสโก้จัดท ารายงานต่างๆ เพื่อน าส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความ
เป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท ารายงานอธิบายถึงผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคัญในรอบ
ปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้น
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนท่ีคณะกรรมการจะอนุมัติการประเมิน
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
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ทั่วไป และมีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดท า
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็น
การตรวจสอบควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี จะรวบรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  ตลอดจนรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะ
สะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จ านวนครั้งของ
การประชุม จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ  รวมถึงข้อมูลกรรมการและ
ผู้บริหาร และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้  

กลุ่มทิสโก้มอบหมายให้ส านักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส 
(Quarterly Analyst Meeting)  การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
การสั่งการ อนุมัติ และดูแลการด าเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร 
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มี
การสืบทอดต าแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ก ากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแล
กลยุทธ์ความเส่ียงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่ ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรและก ากับดูแลตนเอง (สามารถดู
รายละเอียด ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ) 

จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและ
ระดับองค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จ าเป็น อาทิเช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามท าความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของกลุ่มทิสโก้อย่างเป็นอิสระ  

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

กลุ่มทิสโก้ก าหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจน
สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 

คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ ความเข้าใจในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ โดยมี
การก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทั้งนี้ 
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กรรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ทั้ง
คณะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการณ์ในต าแหน่งต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับต าแหน่ง โดยก าหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึง่หรือหลายต าแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจจัดการ หรือ
ที่ปรึกษาที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5 
บริษัทจดทะเบียน โดยไม่นับรวมบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหน้ี ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเล่ียงการรับต าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

นอกเหนือจากการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว ประธาน
คณะกรรมการยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุล
อ านาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อยใด เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  รวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นประธานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากับความเส่ียงอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอ านาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจในการ
ตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยก
บทบาทหน้าทีก่ันอย่างชัดเจน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้าน
องค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที ่และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดท าหนังสือ
เชิญประชุม รายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทก าหนดให้
กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551) จัดท ารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมี
หน้าที่จัดเก็บและจัดท ารายงานความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการด าเนินงาน และบทบาทด้านการก ากับดูแล
กิจการ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม 
ดูแล และควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายส าคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกน าไปใช้ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด  
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(1) บทบาทด้านผลการด าเนินงาน - การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ท่ีสะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจใน
อนาคตของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะส้ัน ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถน าไป
ปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
และทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการท าประมาณการโดยฝ่าย
จัดการในแต่ละปี แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งในกรณีที่การด าเนินงาน
ต่างไปจากแผนที่ก าหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และรายงานการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความ
คลาดเคล่ือนของผลการปฏิบัติงานจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อด าเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 

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

นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้ และจะต้องสามารถปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติม
ได้เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป การจัดท านโยบายที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการส่ือสารที่ผิดพลาดได้ กลุ่มทิสโก้จะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้อง
รองรับแล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเส่ียงที่เหมาะสม 

ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยมีการส่ือสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบาย
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธใ์นทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการท ารายการกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน หรือการท ารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
โดยจะรายงาน และ/หรือ น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือน
การท ารายการปกติการค้าทั่วไป บุคคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติการเข้าท า
รายการดังกล่าว 

(2) บทบาทด้านการก ากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่   

แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ส าคัญๆ ส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจ าวันให้แก่ฝ่าย
จัดการแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติ
ตามบทบาทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของบริษัท
ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้าง
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ของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 
และควรดูแลให้บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการด าเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ข้อก าหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้งการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอยู่เสมอ 

รายงานที่ฝ่ายจัดการจัดท าและน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ  
และผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและความ
ผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ที่คณะกรรมการบริษัทจะใช้ในการท าหน้าที่สอดส่องดูแลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงาน
และข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการท่ี
ถดถอย ความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น การใช้อ านาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานนั้นๆ 

คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ า  
รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจน
ความเปล่ียนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขั้นตอนของทางการซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งก าหนดให้ฝ่ายจัดการจัดหา
ข้อมูลสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย หรือก ากับดูแลกิจการหรือธุรกิจของ
บริษัทด้วย  

ส าหรับหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึงความ
เส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอใน
การก าหนดตัวชี้วัดความเส่ียงวิธีการประเมินความเส่ียง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเส่ียงของบริษัทซึ่งฝ่ายจัดการจัดท าขึ้น 

กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้อง
จัดท ารายงานต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้มี
ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบ
ควบคุมดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงท ี

4.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็น
สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีส านักเลขานุการบริษัทเป็นส่ือกลางในการติดตามดูแลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนเป็นประจ าทุกป ีทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งก าหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
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กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพือ่ให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2561 มี
กรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส้ิน 9 ท่าน จาก 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
1. นายปลิว มังกรกนก หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 Cybersecurity, Threatscape and You  
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand  
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก  
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Cybersecurity, Threatscape and You  

โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand  

โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of 
Disruption โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand  

โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 

โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 หลักสูตร Boards that Make a Difference โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Cybersecurity, Threatscape and You  

โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand  

โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 

โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Cybersecurity, Threatscape and You  

โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
6. นายจรัสพงศ์ โชตกวณิชย ์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 Cybersecurity, Threatscape and You  
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand  
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

7. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Cybersecurity, Threatscape and You  

โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
8. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

 Cybersecurity, Threatscape and You  
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand  
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Cybersecurity, Threatscape and You  

โดย ที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน)  
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Assetand the opportunity in Thailand  

โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society  

โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2561 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 

4.3 แผนการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคัญไว้ครบทุกต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการดูแลให้มี
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความ
เหมาะสม ส าหรับงานในต าแหน่งบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่
สามารถสืบทอดในแต่ละต าแหน่ง 

5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่ส าคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นใน
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คุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพ
นับถือ ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็น
พนักงานทิสโก ้

บริษัทในกลุ่มทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะรักษา
มาตรฐานอันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง 

ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจัดการอย่างเหมาะสมให้มั่นใจว่าบุคคลที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระส าคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น 

ค) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็น
การรับหรือให้สินบน 

ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญใน
รายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยมีอ านาจในการตัดสินใจแทน
คณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย 
หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการ
ด าเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกใน
คณะกรรมการชุดอื่นท่ีมีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการ
ดังกล่าวเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)  

คณะกรรมการบริหาร  รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขั้นตอนการ
ด าเนินการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งยังมีอ านาจแต่งตั้ งและให้ค าแนะน า
คณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก้  

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีส่วน
ร่วมบริหารงาน จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 
นายทาคาชิ คุโรเมะ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 23 เมษายน 2561) และ นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) เป็น กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการก ากับดูแลและทบทวนรายงานทางการ
เงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการก ากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการท าให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง
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โปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจัดท ารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล 
และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของทิสโก้ เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินเหล่านั้นว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอบรับ ตลอดจนท าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย  

บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามข้อก าหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการน ามาใช้และปฏิบัติจริง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ านวน 3  ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านมี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)  

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคาร 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารทิสโก้  ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผล
จากการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของของบริษัทใหญ่ภายใต้แนว
ปฏิบัติในการก ากับและรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเส่ียงท าหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเส่ียงโดยรวมของ
ธนาคาร ตามแนวทางและข้อก าหนดในการบริหารความเส่ียงโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จัดให้มีการ
รายงานฐานะความเส่ียงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ วิเคราะห์
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจใหม่ 

 คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นที่ท าธุรกิจการให้สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติ
ในการให้สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มีการดูแลและควบคุมความเส่ียงด้านสินเชื่อที่ครบถ้วน ท้ังนี้มีสายควบคุม
สินเชื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยัง
มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
กลุ่มทิสโก้ ตลอดจนมีความเขา้ใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอื่นๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความ
คิดเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้มี
องค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
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ที่ส าคัญอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคารได้  
โดยก าหนดให้มีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ในขณะที่จ านวน
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระแทนกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือ
เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ 
หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทเป็น
ดังนี ้

1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนด 

2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

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

3) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการท้ังชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุด
เดิมรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

4) ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีต าแหน่ง
ว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ินก าหนดเวลาดังที่ระบุไว้แล้ว  
ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติใน
การตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่
ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบ
ต าแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

5) ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มี
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
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คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิด
และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม ่และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี ้

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

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

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจจัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี  

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

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของ ผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ป ี

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ป ี
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8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ให้สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันท่ี  
1 พฤษภาคม 2565 และ 

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

9.3.4   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1 

- ไม่มี - 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อย รวมถึงธนาคาร 
วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและใช้ทรัพยากรที่มี
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ท าให้มั่นใจว่าธุรกิจ
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ท้ังนี้ บริษัทแม่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล ก าหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัทแม่ยังรวมศูนย์การ
ควบคุมและหน่วยสนับสนุนทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งท าหน้าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้า
สัมพันธ์ ตลอดจนการด าเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต 

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

ด้วยอ านาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายก ากับดูแลกิจการ บริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ของบริษัทย่อยทั้งหมด ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมัติธุรกรรมที่มีนัยส าคัญ และติดตามผลการ
ด าเนินงานและประเด็นที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่ 

หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ทั้งนี้ การบริหารงาน
แบบรวมศูนย์ ครอบคลุมถึงการก ากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเส่ียง การควบคุมเครดิต 
การก ากับและการควบคุมภายใน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจและการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  
โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดท านโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ในขณะท่ีบริษัทย่อยท า

                                                                    
1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 
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หน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินท่ีหลากหลายรูปแบบ มีบทบาทหลักในด้านการตลาดและ
การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการด าเนินธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยด าเนิน
ธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่ก าหนด โดยมีการติดตามผลประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของ
บริษัทย่อย จัดท าเป็นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทแม่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ การก ากับดูแลในเรื่องการตัดสินใจและการ
ควบคุมที่ส าคัญ รวมถึงการตัดสินใจที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
และการควบรวมหรือการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่ 

นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ได้ท าการโอนย้ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลัก
ท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment)  
ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุ่ม ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการ 

เพื่อให้การท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง1 กลุ่มทิสโก้มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไป
บริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 
รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยการก ากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฎในหัวข้อย่อย 8.1 และ 9.2 
ส าหรับการท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ หรือการท า
รายการส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการท ารายการดังกล่าว  โดยที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ รักษาความลับของลูกค้า และไม่ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบท่ีมีต่อกลุ่มทิสโก้ 
ซึ่งรวมถึงการที่พนกังานไม่น าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งก าหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า 

กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานก ากับ และ
ห้ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันท าการสุดท้ายของ
ทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท  

                                                                    
1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
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นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทโดย
ใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมี
หน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมาย และในกรณทีีก่รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 
1 วันก่อนการซื้อขายหุ้น ตามทีน่โยบายการก ากับดูแลกิจการก าหนด 

กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ปฎิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้ก าหนด รวมถึงการน าข้อมูล
ภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัท  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

9.6.1   ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)  

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 
5,200,000 บาท  

9.6.2   ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  

- ไม่มี - 

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

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทแม่ได้น าเสนอการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช้ใน
กลุ่มทิสโก้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 พบว่า คณะกรรมการได้น าหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณ
ของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มา
ปฏิบัติและปรับใช้ภายในกลุ่มทิสโก้ตามความเหมาะสมแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวได้ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 

ค าชี้แจงจากคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก
มาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุกๆ 3  ปี  และเปิดเผยการด า เนินการ  
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทแม่ว่า กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว 
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หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 

ค าชี้แจงจากคณะกรรมการ 

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

คณะกรรมการ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ได้จัดท านโยบายการ
ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ ก าหนดให้มีการทดสอบ
ความเป็นอิสระของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี 
ทั้งนี้  หลังจากวันที่  1 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจะ
ก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 
9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน 

9.8  ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

- ไม่มี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาล และค านึงถึงผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
ผลักดันและพัฒนาให้เกิดการด าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการปฏิบัติงานภายในขององค์กร (In-Process 
Sustainability Development) กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดและทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Development Policy) ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainability Development 
Framework) ซึ่งแบ่งหมวดการพัฒนาด้านความยั่งยืนออกเป็น 3 หมวด กล่าวคือ 1) การเป็นผู้น าตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อย่างรับผิดชอบ 2) การเป็นสถาบันการเงินท่ีรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ 3) การสร้างสรรค์สังคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างรับผิดชอบ  โดยทั้ง 3 หมวดของการพัฒนาดังกล่าวสนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินการด้านความยั่งยืนท่ีมีสาระส าคัญ
ต่อองค์กร ครอบคลุมหัวข้อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, Social  and Governance : ESG)  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานตามแนว
แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มทิสโก้ได้จัดตั้งคณะท างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Working Team) เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตาม Sustainability Development Framework ที่ก าหนด 
โดยในปี 2561 กลุ่มทิสโก้โดยคณะท างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ก าหนดแผนการพัฒนาความยั่งยืน 3 ปี (Sustainable 
Development Roadmap) ตามหมวดการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยแผนดังกล่าวมีการจัดล าดับความส าคัญของการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรด้านความอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม   

ด้วยความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยค านึงถึงการสร้างสรรค์ สังคม และส่ิงแวดล้อม                     
อย่างรบัผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ ท าให้ในปี 2561 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(“TISCO”)  ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ระดับดีเด่น” และ “ Most Improved”  จากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย ในด้านการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการกรอบการด าเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผนวกเข้าสู่การด าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานสากล 

ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ได้เปิดเผยไว้ใน  “รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561”  
ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services Sector 
Disclosures ) ขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) โดยระบุรายละเอียด
เนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อเรื่องความยั่งยืนและตัวบ่งชี้การด าเนินงานท่ีมีนัยส าคัญในช่วงปี 2561 ที่
ครอบคลุมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้อง และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ตลอดจนน าเสนอความเชื่อมโยงของการด าเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ปี 2573 (SDG2030) 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ              
ด้านการเงิน โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝัง                
ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยก าหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือ           
การปฏิบัติงานของพนักงาน  

โดยในป ี2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการ
แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกลุ่มทิสโก้เป็น 1 ในบริษัท
จดทะเบียนกลุ่มแรกๆ ทีผ่่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันท่ี 
8 ตุลาคม 2556 และผ่านการต่ออายุรับรองฐานะต่อ 3 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยในปี 2561 นี้ กลุ่มทิสโก้อยู่ในระหว่าง
การเตรียมการเพื่อด าเนินการขอต่ออายุรับรองฐานะในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนว
ร่วมปฎิบัติฯ อีกวาระหนึ่ง  

กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายรวมถึง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าสม่ าเสมอและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มอุตสาหกรรม สาระส าคัญของนโยบายและ
แนวปฏิบัติมีการส่ือสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนอินทราเน็ตขององค์กร  
การจัดส่ือกรสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงการบรรจุการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) 
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังจัดให้มีการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งจรรยาบรรณ
ธุรกิจของคู่ค้าซึ่งมีการผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริตไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณดังกล่าวให้กับคู่ค้าขององค์กรเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ CAC ในการเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปขั่นให้กับตัวแทนของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและ บริษัทอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกาศ
เจตนารมณ์กับ CAC  

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

กลุ่มทิสโก้ออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด          
แนวปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนในกลุ่มทิสโก้ โดยเป็นการรวบรวมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการที่บริษัทจะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจและก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและ          
ข้อสงสัย การส่ือสารและการอบรม แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการตรวจสอบและการให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ ์ 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นที่กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

1. ก าหนดให้ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
กลุ่มทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมนี้ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าท างานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงาน 



ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10-3 

2. จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Corruption Risk) เป็นประจ าพร้อมกับการประเมินความเส่ียงประจ าปี  

3. ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่ประเมิน โดยทบทวน               
แนวปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเส่ียงเป็นประจ า  และก าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดส าหรับพนักงานที่มี              
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

4. จัดให้มีการอบรมและส่ือสารให้พนักงานรับทราบ โดยบรรจุเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้และทดสอบเพื่อประเมิน          
ผลประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) ส าหรับพนักงานประจ าทุกคน  ต้องเข้าท าทดสอบและได้คะแนนร้อยละ 100 
นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาภายในให้กับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก             
มาให้ความรู้ความเข้าใจหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการในการปฏิรูปองค์กรให้เป็นองค์กร                 
ที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส                   
ทั้งส าหรับจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกมีการประกาศไว้                
บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร ท้ังนี้ ข้อมูลเบาะแสท่ีได้รับจะถูกน าไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสจะถูกจัดเก็บไว้เป็น
ความลับ 

6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร 
สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยป ี2561 เป็นปีท่ี 8 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วน
หน่ึงขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี  2561 ได้แก่  
การร่วมงาน “งานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวัน
ศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561 

7. ทบทวนกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่แข็งแกร่ง  เพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยการก าหนดให้มีการรวมศูนย์การจัดซื้อ โดยการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรอง  
ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ 

8. ก าหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยก าหนดห้ามรับของขวัญ            
หรือส่ิงตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการ
รับได้ กลุ่มทิสโก้จะน าไปบริจาค เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้ องค์กรการกุศลอื่น หรือด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป  โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร 
รวมถึงจัดท าหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญกับพนักงานและ
ผู้บริหาร   

9. เปิดเผยผลประเมินการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินปัจจุบันอยู่ในระดับ 4 คือ
เป็นบริษัทท่ีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงไปสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าหรือบริษัทท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ 

10. บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนุน            
การป้องกันคอร์รัปชั่นเช่นกัน  โดยบริษัทหลักทรัพย์  ทิสโก้ จ ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมี             
ส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน  
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ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมี                   
ส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และน าผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงฐานะการ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนส าหรับกองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษัท 

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisco.co.th/th/sd/csr/goodgovernance.html#anticorp) 

รางวัลแห่งความส าเร็จจากการด าเนินงานในปี 2561  

กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบอันเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2561 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและสากล ดังนี้ 

รางวัลระดับประเทศ  

ด้านผลการด าเนินงาน 

Best Company Performance 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานยอดเยี่ยม Best 
Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย              
โดยคณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงินซึ่งกลุ่มทิสโก้เคยได้รับรางวัลผลการด าเนินงาน
ดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2559 

Distinguished Financial Management 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Distinguished Financial Management บริษัทที่มีการบริหาร               
ทางการเงินอย่างโดดเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ                
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องความส าเร็จ  
ในการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ  

หุ้นยั่งยืน 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability 
Investment -THSI) ประจ าปี 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           
ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความส าคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง          
ในระยะยาว โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างรอบด้าน การน านวัตกรรมมาขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อเพิ่ม                      
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ 
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Excellent CG Scoring  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top 
Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในการประกาศ
ผลส ารวจการรายงานด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

ESG 100 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มี                
การด าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ                     
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ าปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ 
ESG 100 ในปี 2558 

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท 

รายงานความย่ังยืนระดับดีเด่น 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 โดยรายงานดังกล่าวมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องกรอบความ
ยั่งยืนทิสโก้ ซึ่งได้น ามาบูรณาการผนวกเข้าสู่การด าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลการส่งเสริม
การสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ   

รายงานความย่ังยืน Most Improved 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Improved จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในพิธี
มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบสากล 
ครอบคลุมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม (ESG) นอกเหนือไปจากข้อมูลทางการเงินอีกทั้งแสดงถึง 
ความยั่งยืนของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ประจ าปี 
2561  ในงาน Best Bond Awards 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้
ธนาคารในด้านการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง ที่มีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชน
มากที่สุดในปี 2561 
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รางวัลระดับสากล 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

ASEAN CG Scorecard 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล Top 50 ASEAN CG Scorecard ในฐานะบริษัท 
จดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital Markets 
Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานก ากับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล และทิสโก้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทย        
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และน ามาเปรียบเทียบกับ         
แนวทางการก ากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสอบผ่าน Validation 
Process โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

Top Bank in Corporate Bonds 

ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาด
รองยอดเยี่ยม จาก The Asset ส่ือการเงินการลงทุนชั้นน าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research 
Awards 2018 

Best Individual 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Individual ผู้ค้าตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น - ระดับ
บุคคล จาก The Asset ส่ือการเงินการลงทุนชั้นน าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research 
Awards 2018  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ธนาคารทิสโก้ได้ตระหนักถึงและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเส่ียงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและ
โปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่
ส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ธนาคารทิสโก้มีการน าไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน รวมถึงมีการจัดท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนดช่องทางและกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียนที่เหมาะสม 

การก ากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
และควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทใหญ่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
โครงสร้างส าคัญดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท้ังหมดของธนาคาร
ทิสโก้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงและการ
ควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ดูแลความเส่ียงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะอนกุรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมของธนาคารทิสโก้จักมีการด าเนินการภายใต้แนวนโยบายแบบรวมกลุ่ม  
ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียง ตลอดจนถึงนโยบายและ
แนวปฏิบัติงานกลางที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ ่

2. คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในซึ่งก าหนดและก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจักมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมีการจัดท าโดย
ฝ่ายจัดการของทางธนาคารเป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา  ในส่วนของการก ากับดูแล 
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจักมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และ
หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  
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สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมของธนาคารทิสโก้เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบการด าเนินการแบบ
รวมกลุ่มของกลุ่มทิสโก้ โดยกลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับ
ภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินงาน (Operations) อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และน าเสนอ
รายงาน (Reporting) ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ภายใต้กรอบการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงที่มีการปฏิบัติตาม
แนวทางของกลุ่มทิสโก้นั้นเป็นกรอบการด าเนินการท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันท่ีเริ่มตั้งแต่การก ากับ
ดูแลและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธขององค์กรที่
ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเส่ียง การประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลยุทธดังกล่าว การก ากับดูแลการด าเนินการ ตลอดจนถึงการส่ือสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายใน
เป็นหนึ่งในส่วนส าคัญของการบริหารความเส่ียงและเป็นส่วนท่ีสร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการด าเนินการซึ่งกัน
และกัน   

ธนาคารทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การก าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มี
โครงสร้างสายการรายงานท่ีมีความถ่วงดุลและการก าหนดอ านาจในการส่ังการรวมถึงความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
งานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน ในส่วนของการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการธนาคารจักท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเส่ียง โดยภาพรวมของการบริหารจัดการและการด าเนิน
ธูรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทใหญ ่ 

ธนาคารทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตั้งและมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท านโยบายบริหารความเส่ียง แนวทางการบริหารความเส่ียง
ส าหรับความเส่ียงที่ส าคัญ รวมทั้งการก าหนดขีดจ ากัดความเส่ียงและการติดตามและควบคุมความเส่ียง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าการประเมินและวัดระดับความเส่ียงที่ส าคัญ ได้แก่ ความเส่ียงด้านสินเชื่อ ความเส่ียงด้าน
ตลาด ความเส่ียงด้านการจัดหาเงิน ความเส่ียงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงด้าน
การทุจริต การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ติดตามผล  
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเส่ียงและรายงานความเส่ียงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเส่ียงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่างสม่ าเสมอ    

ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคุมหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดระบบการ
ควบคุมจักมีการก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเส่ียงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการก าหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามและควบคุมและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม  
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นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับธนาคาร ธนาคารมีการก าหนดแนวนโยบายให้
มีการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ 
length basis) ตามหลักบรรษัทภิบาลและนโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

ธนาคารทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดงานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารได้มี
การน าเทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดช่องทางและ
กระบวนการในการส่ือสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ าเป็น เพื่อให้สามารถส่ือสารข้ อมูลไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ธนาคารทิสโก้มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและส่ือสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการก าหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานก ากับท่ีท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามแผนงานท่ีก าหนด ผลการก ากับดูแลและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการอิสระท้ัง 6 ท่านซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่
จัดท าโดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ดังกล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามระบบการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีมาตรการในการป้องกันการท าธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มี
ความเห็นเพิ่มเติมต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2561 แต่อย่างใด 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ 
ครอบคลุมถึงงานก ากับด้านความเส่ียง บริษัทแม่จะก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร
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หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ปรากฏรายชื่อบุคคล
ดังนี ้

(1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน ของบริษัทแม่ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน
การตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ
บริษัทและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใตก้ารสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ์ 
ซอสุขไพบูลย์ยังได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต าแหน่งหน่ึงด้วย  

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของ
ธนาคารจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

(2)   หัวหน้าฝ่ายก ากับ (Compliance Department)  

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้นางดุลยรัตน์ ทวีผล ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายก ากับ (Corporate Compliance 
Department) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายก ากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของส านักก ากับดูแลกิจการ (Governance Office) 
ของบริษัทแม่ ซึ่งได้มอบหมายให้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้ดูแล 
โดยมีคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

ธนาคารทิสโก้ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่ส าคัญกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและ
บุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป 

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุผลของรายการ 

การท ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจ าเป็นและมีความสมเหตุผลของการท ารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ธนาคารจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการท ารายการ                   
ที่กระท ากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว 
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ธนาคารได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้                     
กลุ่มทิสโก้ยังได้จัดให้มีนโยบายการท ารายการระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party Transaction Policy) 
และบังคับใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้  
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

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

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ได้แก่ นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชี
สรุปได้ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ได้แก่ นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชี
สรุปได้ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงินของธนาคาร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
เงินสด 1,188,931               1,323,405               1,147,866               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 53,089,353             43,176,522             37,061,867             
สินทรัพย์ตราสารอนพัุนธ์ 5,685                       -                           -                           
เงินลงทนุสุทธิ 6,994,445               5,932,024               5,552,994               
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ
   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 255,580,193          263,449,589          240,579,109          
   ดอกเบีย้ค้างรับ 598,263                  669,461                  484,024                  
   รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 256,178,456          264,119,050          241,063,133          
   หกั: รายได้รอตัดบญัชี (18,969,250)           (18,512,545)           (19,084,912)           
   หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,043,654)           (10,700,347)           (7,490,786)              
   หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (8,146)                      (8,948)                      (9,748)                      
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 226,157,406          234,897,210          214,477,687          
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,217                       777                          6,739                       
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุสุทธิ 38,831                     32,778                     31,363                     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 787,066                  676,107                  668,641                  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 267,014                  342,255                  359,083                  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 651,350                  427,676                  218,806                  
สินทรัพย์อ่ืน 1,513,941               1,466,541               1,216,780               

รวมสินทรัพย์ 290,698,239       288,275,295       260,741,826       

ณ วันท่ี

งบแสดงฐานะการเงิน
                                                           ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                           
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31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน
เงินรับฝาก 195,215,732          181,499,272          155,950,816          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,872,709               3,852,908               4,970,868               
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238,219                  431,361                  180,242                  
หนี้สินตราสารอนพัุนธ์ 10,653                     29,815                     34,118                     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 49,716,919             63,638,619             64,398,919             
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 383,056                  347,218                  272,390                  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 871,971                  695,165                  734,762                  
ภาษเีงินได้นติิบคุคลค้างจ่าย 601,265                  602,095                  446,942                  
เงินปนัผลค้างจ่าย 3,594,114               2,764,703               2,027,449               
หนี้สินอ่ืน 5,870,780               5,489,267               4,281,352               

รวมหน้ีสิน 260,375,418       259,350,423       233,297,858       

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

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

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

9,215,677               9,215,677               9,215,677               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024               2,543,024               2,543,024               
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 302,661                  222,204                  226,295                  
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 984,000                  984,000                  984,000                  
   ยังไม่ได้จัดสรร 17,277,459             15,959,967             14,474,972             

รวมส่วนของเจ้าของ 30,322,821         28,924,872         27,443,968         

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 290,698,239       288,275,295       260,741,826       

 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 
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(หนว่ย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเปน็บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายได้ดอกเบีย้ 16,737,061            15,531,009            15,194,498             

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (4,943,247)             (4,683,185)             (4,958,671)              

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 11,793,814         10,847,824         10,235,827         

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 3,219,184               3,270,636               3,110,441               

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ (92,888)                   (110,866)                 (96,148)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,126,296           3,159,770           3,014,293           

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 13,040                    907                          (2,538)                      

ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 440,029                  19,556                    11,878                     

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินใหส้ินเช่ือ 305,172                  350,295                  340,421                  

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 244,676                  237,745                  168,406                  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,923,027         14,616,097         13,768,287         

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังาน 3,096,690               2,654,497               2,276,592               

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 1,021,130               951,602                  768,329                  

ค่าภาษอีากร 298,130                  244,838                  200,025                  

ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนบัสนนุ 1,877,161               1,708,833               1,326,147               

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 1,102,796               935,211                  835,311                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 7,395,907           6,494,981           5,406,404           

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า 2,390,198               2,760,448               3,740,214               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,136,922           5,360,668           4,621,669           

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,227,159               1,060,111               934,112                  

ก าไรส าหรับปี 4,909,763           4,300,557           3,687,557           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย (26,848)                   (1,705)                     (16,721)                   

ผลกระทบภาษเีงินได้ 5,370                       341                          3,344                       

รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลังสุทธิจากภาษเีงินได้ (21,478)                   (1,364)                     (13,377)                   

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 145,610                  -                                -                                

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (15,888)                   (66,983)                   (21,890)                   

ผลกระทบของภาษเีงินได้ (25,944)                   13,397                    4,378                       

รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลังสุทธิจากภาษเีงินได้ 103,778                  (53,586)                   (17,512)                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 82,300               (54,950)              (30,889)              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 4,992,063           4,245,607           3,656,668           

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 5.33                   4.67                   4.00                   

                ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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(หนว่ย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้ 6,136,922               5,360,668               4,621,669               

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้

   เปน็เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 165,188                  152,267                  107,014                  

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,409,068               4,648,067               5,785,159               

   โอนกลับค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทนุ (1,355)                      (3,671)                      4,420                       

   ค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (268)                         394                          11,128                     

   ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลักทรัพย์ (439,005)                 (15,745)                   (16,966)                   

   ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,472)                      (4,870)                      (4,463)                      

   ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยอุปกรณ์ 75                             3,037                       323                          

   ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (6,053)                      (1,415)                      -                                

   ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -                                

        และตราสารอนพัุนธ์เพ่ือค้า (20,880)                   (4,303)                      (7,780)                      

   ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (67,723)                   (77,268)                   (70,256)                   

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 36,980                     25,314                     53,094                     

   รายได้ค้างรับเพ่ิมขึ้น (13,632)                   (2,286)                      (7,170)                      

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 492,231                  407,439                  210,171                  

   รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (11,793,814)           (10,847,824)           (10,235,827)           

   รายได้เงินปนัผล (49,521)                   (125,796)                 (65,825)                   

   เงินสดรับดอกเบีย้ 16,975,952             15,710,694             15,408,762             

   เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (3,652,687)              (3,708,413)              (4,086,264)              

   เงินสดรับเงินปนัผล 49,521                     125,796                  65,825                     

   เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (1,465,854)              (1,100,164)              (915,371)                 

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 10,750,673         10,541,921                  10,857,643

                                                           ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                         

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

     สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (9,911,831)              (6,114,655)              (7,399,164)              

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 2,347,780               3,344,544               6,526,563               

ทรัพย์สินรอการขาย 1,576,349               1,833,509               2,081,318               
สินทรัพย์อ่ืน (99,380)                   (22,406)                   338,585                  

     หนี้สินด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 13,716,460             10,926,793             (3,095,611)              

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 19,801                     (1,117,960)              (4,992,636)              

หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (193,142)                 251,119                  (176,093)                 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น (23,421,700)           6,562,700               (19,400,000)           

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (17,030)                   (17,468)                   (8,136)                      

หนี้สินอ่ืน (931,558)                 (579,980)                 (1,249,459)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (6,163,578)          25,608,117         (16,516,990)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (11,774,310)           (7,809,234)              (7,341,205)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 11,125,400             7,447,916               8,969,458               

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (50,839)                   (76,845)                   (49,504)                   

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (19,098)                   (63,208)                   (92,857)                   

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 11,016                     4,870                       4,496                       

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,638                       -                           -                           

เงินสดจ่ายซ้ือธุรกิจ -                                (15,585,628)           -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (706,193)             (16,082,129)        1,490,388           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 20,000,000             19,600,000             16,180,000             

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (10,500,000)           (26,923,000)           -                                

เงินปนัผลจ่าย (2,764,703)              (2,027,449)              (1,105,881)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 6,735,297           (9,350,449)          15,074,119         

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (134,474)             175,539              47,517               

เงินสด ณ วันต้นปี 1,323,405               1,147,866               1,100,349               

เงินสด ณ วันปลายปี 1,188,931           1,323,405           1,147,866           

                                                           ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                       

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี



ส่วนที ่3 หัวข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 

 13-7 

13.1.2 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 
 
 

 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 74.8 74.5 72.4
อัตราก าไรสทุธิ (%) 30.8 29.4 26.8
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (%) 16.6 15.3 13.8
อัตราดอกเบีย้รับ (%) 5.6 5.5 5.7
อัตราดอกเบีย้จ่าย (%) 2.0 2.0 2.1
สว่นต่างอัตราดอกเบีย้ (%) 3.7 3.6 3.5
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 9.3 2.9 2.5

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสนิทรัพย์ (%) 4.1 4.0 3.9
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.7 1.6 1.4
อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.06 0.05 0.05

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 8.6 9.0 8.5
อัตราสว่นเงินให้กูต้่อเงินกูย้มืและเงินฝาก (%) 96.5 99.7 100.4
อัตราสว่นเงินให้กูต้่อเงินฝาก (%) 121.2 135.0 142.0
อัตราสว่นเงินฝากต่อหนี้สนิรวม (%) 75.0 70.0 66.8
อัตราสว่นการจ่ายเงินปนัผล (%) 73.2 64.3 55.0

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)

อัตราสว่นค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 4.7 4.4 3.4
อัตราสว่นหนี้สญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 1.7 1.3 1.7
อัตราสว่นเงินให้สนิเช่ือที่หยดุรับรู้รายได้1 ต่อสนิเช่ือรวม (%) 2.6 2.5 3.0
อัตราสว่นค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อหนี้ที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได้ (%) 175.2 202.0 146.5
อัตราสว่นดอกเบีย้ค้างรับต่อสนิเช่ือรวม (%) 0.3 0.3 0.2

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratios)
อัตราสว่นเงินกองทุนต่อสนิทรัพยเ์สีย่ง (ค านวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 22.91 20.72 19.59

ปี 2561 ปี 2559ปี 2560
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ในปี 2561 
เทียบกับปี 2560  

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

ตลอดทั้งปี  2561 เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศประสบกับความผันผวนจากปัจจัยรอบด้าน อย่างไรก็ดี             
เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนและ                
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวได้ในระดับปานกลางตามมาตรการการลงทุนของภาครัฐที่ก าลังด าเนินการ ในขณะที่                   
ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้แม้จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2561 มีจ านวน 
1,041,739 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.1  
จากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  

ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงยืดเยื้อ การปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ 4 ครั้งในปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตร (Bond Yield) ของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดปัญหาเงินทุนไหลออกจากประเทศเกิดใหม่ และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการ
อ่อนค่าของตลาดหุ้นและค่าเงินของสกุลเงินประเทศเกิดใหม่ อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทไทยยังคงแข็งแกร่ง จากฐานะดุลบัญชี
เดินสะพัดที่ยังเป็นบวก และเงินไหลเข้าจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 1 ครั้ง              
ในเดือนธันวาคมปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
คงที่ท่ีร้อยละ 0.93 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ท่ีร้อยละ 6.20 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ทั้งนี้  ภาวะตลาดทุนในปี 2561 ผันผวนอย่างมากตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขาย                 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น ตามมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันจาก 47,755.37 ล้านบาทในปี 2560 มาเป็น 56,409.06            
ล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 189.83 จุด หรือร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 
1,753.71 จุด จากการไหลออกของเงินลงทุนของนักลงทุนกลุ่มสถาบันต่างประเทศ 

เหตุการณ์ส าคัญ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลห้แก่
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการโอนขายลูกหน้ีสินเชื่อส่วนบุคคลเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที ่4 มิถุนายน 2561  

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 4,909.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
609.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 (ร้อยละ 14.2) โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายส ารองหนี้สูญที่ลดลงจากปีก่อนหน้า รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากความสามารถในการรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยของสินเชื่อรวม และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมกับ ในส่วนของการตั้งส ารองหนี้สูญลดลงร้อยละ 13.4 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ณ ส้ินปี 2561 ธนาคารท าการปรับปรุงวิธีการจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์ส าหรับสินเชื่อแบบผ่อนช าระ (Installment Loan) 
ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตามนโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง แม้ว่าการช าระหนี้ของลูกหนี้และคุณภาพ
สินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) งวดปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ร้อยละ 2.67 โดยยังรักษาอัตราส่วนเงินส ารองรวมของธนาคารต่อส ารองพึงกันตามเกณฑ์ขั้นต่ าของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในระดับสูงที่ร้อยละ 229.5 

ธนาคารมีก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2561 เท่ากับ 5.33 บาท เทียบกับก าไรต่อ
หุ้นขั้นพ้ืนฐานจ านวน 4.67 บาทในปี 2560 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ียส าหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 16.6 เทียบ
กับปี 2560 ที่ร้อยละ 15.3 

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร 

โครงสร้างรายได้ของธนาคารส าหรับปี 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของธนาคารทิสโก้ ส าหรับปี 2560 และ 2561 

ประเภทของรายได้ 
(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้ดอกเบี้ย    

เงินให้สินเช่ือ  8,082.32   6,527.06  23.8 
รายการระหว่างธนาคาร  695.92   573.70  21.3 
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  7,811.59   8,286.28  (5.7) 
เงินลงทุน  147.22   143.97  2.3 
รวมรายได้ดอกเบี้ย  16,737.06   15,531.01 7.8 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (4,943.25) (4,683.19) 5.6 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  11,793.81  10,847.82  8.7 
รายได้ค่าธรรมเนียม    
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,219.18   3,270.64  (1.6) 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (92.89) (110.87) (16.2) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  3,126.30   3,159.77 (1.1) 
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพ่ือค้า 
  และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

453.07 20.46   2,114.1 

รายได้อ่ืนๆ 549.85 588.04 (6.5) 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  15,923.03   14,616.10 8.9 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (7,395.91) (6,494.98) 13.9 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (2,390.20) (2,760.45) (13.4) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  6,136.92   5,360.67  14.5 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (1,227.16) (1,060.11) 15.8 
ก าไรส าหรับงวด  4,909.76   4,300.56  14.2 
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(1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ในปี 2561 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ านวน 11,793.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 945.99 ล้านบาท (ร้อยละ 8.7) 
จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจ านวน 16,737.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,206.05 ล้านบาท (ร้อยละ 7.8) ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
มีจ านวน 4,943.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.06 ล้านบาท (ร้อยละ 5.6)  

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ ณ ส้ินปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.4 ในปีก่อนหน้า ขณะที่
ต้นทนุเงินทุนคงที่ท่ีร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปีก่อนหน้า มาเป็นร้อย
ละ 4.6 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.0 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 3.9  
ในปี 2560 

 ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของปี 2561 มีจ านวน 
9,406.627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,316.24 ล้านบาท (ร้อยละ 16.3) โดยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่าจ านวน 2,390.20 ล้านบาท ลดลงจ านวน 370.25 (ร้อยละ 13.4) ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ตามการบริหาร
คุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางที ่2:  ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ 

 ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 6.6 6.4 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund) 2.0 2.0 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.6 4.4 

 

(2) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ในปี 2561 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ านวน 4,222.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยธนาคารมีการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 440 ล้านบาท  

(3) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 7,395.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 900.93 ล้านบาท (ร้อยละ 13.9) เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้ และผลก าไร อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคง
สามารถควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมยังคงอยู่ในระดับ
ต่ าที่ร้อยละ 46.4 

(4) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายส ารองหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญรวมจ านวน 2,390.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.0 
ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย และลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ,760.45 ล้านบาทในปี 2560 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2561 จ านวน 1,227.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษี ร้อยละ 20.0          
อยู่ในระดับเดียวกับปี 2560 
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14.2 ฐานะการเงิน  

(1) สินทรัพย ์ 

สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 290,698.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8  
จากปี 2560 โดยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 43,176.52 ล้านบาท มาเป็น 53,089.35 ล้านบาท (ร้อยละ 
23.0) นอกเหนือจากนีเ้งินให้สินเชื่อลดลงจาก 244,937.04 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 236,610.94 ล้านบาท (ร้อยละ 3.4)  

ตารางที่ 3: โครงสร้างสินทรัพย ์ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  เงินสด 1,188.93  0.4  1,323.40  0.5  (10.2) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 53,089.35  18.3  43,176.52  15.0  23.0 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 5.68 0.0 - 0.0 n.a. 
  เงินลงทุนสุทธิ 6,994.45  2.4  5,932.02  2.1  17.9 
  สินเช่ือธุรกิจ 45,048.72  15.5  50,607.51  17.5  (11.0) 
  สินเช่ือรายย่อย 175,001.94  60.2  177,737.97  61.7  (1.5) 
  สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 14,865.66  5.1  15,099.95  5.2  (1.6) 
  สินเช่ืออ่ืน 1,694.63  0.6  1,491.61  0.5  13.6 
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (11,051.80) (3.8) (10,709.29) (3.7) 3.2 
  สินทรัพย์อ่ืน 3,860.68  1.3  3,615.60  1.2  6.8 
สินทรัพย์รวม 290,698.24  100.0  288,275.29  100.0  0.8 

(2) หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 260,375.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4      เป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากรวม จาก 181,536.19 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 มาเป็น 195,252.65 ล้านบาท (ร้อยละ 7.6) 
ทั้งนี้ สัดส่วนหน้ีสินของธนาคาร ประกอบด้วยเงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะส้ันร้อยละ 75.0 รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินร้อยละ 1.5 หุ้นกู้ร้อยละ 19.1 และ อ่ืนๆร้อยละ 4.4 

ตารางที ่4:   รายละเอียดของหนีสิ้นจ าแนกตามประเภท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 

หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  เงินฝากรวม 195,252.65  75.0  181,536.19 70.0 7.6 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,872.71  1.5  3,852.91 1.5 0.5 
  หุ้นกู้ 49,680.00  19.1  63,601.70 24.5 (21.9) 
  อ่ืน ๆ  11,570.06 4.4 10,359.62 4.0 11.7 
หน้ีสินรวม 260,375.42 100.0 259,350.42 100.0 0.4 
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(3) ส่วนของเจ้าของ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของเจ้าของมีจ านวน 30,322.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 
1,397.95 ล้านบาท (ร้อยละ 4.8) จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงาน ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร
ทิสโก้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 32.90 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 31.39 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้มีหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้วจ านวน 921,567,692 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 921,567,588 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 104 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท 

(4) สภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินสด จ านวน 1,188.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 ประกอบด้วย 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 6,163.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืมระยะส้ัน และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 706.19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายซื้อเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 6,735.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นผลจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 

(5) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างเงินทุนของธนาคาร ประกอบด้วยหนี้สินจ านวน 260,375.42 ล้านบาท และ
ส่วนของเจ้าของจ านวน 30,322.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8.6 เท่า โดยองค์ประกอบของ
แหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.2 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
มีสัดส่วนร้อยละ 1.3 หุ้นกู้และอื่นๆ ร้อยละ 21.1 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ตามล าดับ ธนาคารมีแหล่งใช้
ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจ านวน 236,610.94 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 ท าให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก1 
คิดเป็นร้อยละ 121.2 นอกจากนี้ยังได้น าเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อ
เป็นการบริหารสภาพคล่อง 

(6) การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้มีการรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพันจ านวน 3,023.37 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 จากส้ินปี 2561 จากการเพิ่มขึ้นของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

14.3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 เงินให้สินเชื่อ 

เงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 236,610.94 ล้านบาท ลดลง 8,326.10 
ล้านบาท (ร้อยละ 3.4) จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการโอนขายสินเชือ่ส่วนบุคคล ประกอบกับภาวะตลาดของสินเชื่อ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยที่ยังคงมีความแข่งขันสูง และการตัดหนี้สูญของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ 
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อของธนาคารแบ่งออกเป็น สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 74.0 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 19.0 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมร้อยละ 6.3 และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 0.7 

 

 

                                                                        
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยมืระยะส้ันท่ีเป็นฐานลูกค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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 สินเชื่อธุรกิจ 

 ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 45,048.72 ล้านบาท ลดลง 5,558.80 ล้านบาท (ร้อยละ 11.0) จากส้ินปี
ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการช าระหนี้คืนของสินเชื่อในกลุ่มการเกษตรและเหมืองแร่ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 14,865.66 ล้านบาท ลดลง 234.29 ล้านบาท 
(ร้อยละ 1.6) จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการตัดหนี้สูญเพื่อควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ อย่างไรก็ดี สินเชื่อเพื่อ
ผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing) ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2561 

 สินเชื่อรายย่อย 

ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 175,001.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากส้ินปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อ
รายย่อยของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 72.5 สินเชื่อ
เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 17.5 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 10.0 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 126,823.42     
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า ตามการบริโภคภาคครัวเรือนที่ขยายตัว โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศ
ของปี 2561 อยู่ที่ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2560 ท่ี 871,647 คัน ท้ังนี้ อัตราปริมาณ
การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในปี 2561 ปรับตัวลดลง
มาอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จากร้อยละ 7.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีจ านวน 30,597.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,833.55 ล้านบาท (ร้อยละ 14.3) เมื่อ
เทียบกับส้ินปี 2560 จากการท าการตลาดสินเชื่อจ าน าทะเบียรเชิงรุก 

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 17,581.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.3 ตามภาวะตลาดที่ยังคงมีความ
แข่งขันสูง ประกอบกับการตัดหน้ีสูญเพื่อควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ  

นอกจากนี้ ระหว่างปี 2561 ธนาคารโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลรวมทั้งส้ินจ านวนประมาณ 2,900 ล้านบาท  

 สินเชื่ออื่นๆ  

ธนาคารมีสินเชื่ออื่นๆ จ านวน 1,694.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 
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ตารางที ่5:   เงินให้สินเชื่อจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

สินเช่ือตามประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย ์  9,699.49   4.1  11,019.73 4.5 (12.0) 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  11,386.13   4.8  14,972.95 6.1 (24.0) 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  23,289.33   9.8  22,696.33 9.3 2.6 
  การเกษตรและเหมืองแร่  673.77   0.3  1,918.50 0.8 (64.9) 
สินเช่ือธุรกิจ   45,048.72   19.0  50,607.51 20.7 (11.0) 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   14,865.66   6.3 15,099.95 6.1 (1.6) 
  สินเช่ือเช่าซื้อ  126,823.42   53.6  126,285.81 51.6 0.4 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  17,581.10   7.4  20,757.33 8.5 (15.3) 
  สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค  30,597.41  13.0  26,763.87 10.9 14.3 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - - 3,930.96 1.6 N.A. 
สินเช่ือรายย่อย  175,001.94   74.0  177,737.97 72.6 (1.5) 
   สินเช่ืออ่ืน  1,694.63   0.7  1,491.61 0.6 13.6 
สินเช่ือรวม  236,610.94   100.0  244,937.04 100.0 (3.4) 

 สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ ส้ินปี 2561 ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดจ านวน 6,309.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,008.38   
ล้านบาท (ร้อยละ 19.0) เมื่อเทียบกับส้ินปีก่อนหน้า ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม 
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.67 จากร้อยละ 2.16 ณ ส้ินปี 2560 โดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วยหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยในอัตราร้อยละ 3.12 หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจในอัตราร้อยละ 1.32 และหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ 0.75 ส าหรับงวดสิ้นปี 2561 ธนาคารได้ท าการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์และการตั้งส ารองหนี้สูญที่เข้มงวดมากขึ้นส าหรับสินเชื่อแบบผ่อนช าระ 
(Installment Loan) ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อจ าน าทะเบียน  ตามนโยบายการควบคุมคุณภาพ
สินทรัพย์อย่างระมัดระวัง ส่งผลให้หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม ณ ส้ินปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการช าระหนี้ของลูกหนี้และ
คุณภาพสินทรัพย์ของสินเชื่อ Installment loan ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ท้ังนี้ หลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพที่เข้มงวดขึ้นนี้ 
ค านึงถึงปัจจัยการตัดช าระเงิน เพื่อช าระค่างวด เงินต้นและดอกเบี้ย  

อนึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดอย่างมีนัยส าคัญของสินเชื่อประเภท Installment loan                        
เกิดเนื่องมาจากหลักเกณฑ์การจัดชั้นที่เข้มงวดขึ้นและล าดับการตัดช าระเงินค่างวดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน                
ซึ่งธนาคารอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบการตัดรับช าระเงินค่างวดให้สอดคล้อง และคาดว่าจะเสร็จส้ินภายในปี 2562  
โดยภายหลังจากการปรับปรุงระบบดังกล่าว หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นนี้จะ
ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับเดิมก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลง โดยในส่วนของการตั้งส ารองหนี้สูญยังค านึงถึงหลักความ
ระมัดระวังเป็นส าคัญ  

นอกจากนี้ ธนาคารยังด าเนินการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านการตัดหนี้สูญแก่สินเชื่อรายย่อย
บางส่วนและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อควบคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงและการรักษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง  
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ธนาคารมียอดส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งส้ิน
จ านวน 11,051.80 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 4,615 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราส่วนของเงินส ารองรวมของธนาคารต่อส ารองพึงกันตามเกณฑ์ขั้นต่ าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 239.3 ทั้งนี้ 
เงินส ารองหนี้สูญต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ณ ส้ินปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 175.2 

ตารางที่ 7 : หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามประเภทธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ
ของ 

สินเช่ือ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ของ 

สินเช่ือ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย ์  2.99   290.02   4.6   2.06   227.38  4.3 27.6 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  0.84   95.93  1.5  0.51   76.05  1.4 26.1 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  0.68   159.22  2.5  0.66   149.10  2.8 6.8 
  การเกษตรและเหมืองแร่  7.04  47.43 0.8  1.23   23.63  0.5 100.8 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจ  1.32   592.60  9.4  0.94   476.15  9.0 24.5 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

 0.75   111.60  1.8  1.27   191.48  3.6 (41.7) 

  สินเช่ือเช่าซื้อ  2.76   3,048.63  48.3  2.24   2,834.53  53.5 8.6 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  6.06   1,066.00  17.0  4.08   847.30  16.0 25.8 
  สินเช่ืออเนกประสงค์  4.37 1,338.21 21.2  3.11   832.80  15.7 57.4 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - - - 0.16 6.37 0.1 n.a. 
หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อย  3.12   5,452.84  86.4  2.60   4,521.00  85.3 19.2 
  สินเช่ืออ่ืน  8.97   152.02  2.4  7.51   112.05  2.1 35.7 
หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม  2.67   6,309.06  100.0  2.16   5,300.68  100.0 18.0 

 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม 

  เงินฝากและเงินกู้ยืมรวมของธนาคารมีจ านวน 244,932.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้า 
โดยหุ้นกู้มีจ านวน 49,680.00 ล้านบาท ลดลง 13,921.70 ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่เงินฝาก
รวมมีจ านวน 195,252.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,716.46 ล้านบาท (ร้อยละ 7.6) ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมี
สินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 61,062.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 11,041.89 ล้านบาท (ร้อยละ 22.1) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ 
สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทนุปรกติของธนาคาร 
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ตารางที่ 6 : โครงสร้างเงินฝาก 

ประเภทของเงินฝาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  2,701.98  1.4  3,942.43  2.2 (31.5) 
  ออมทรัพย์  54,683.84  28.0  64,544.34  35.6 (15.3) 
  จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  40,074.74  20.5  19,860.34  10.9 101.8 
  บัตรเงินฝาก  97,755.17  50.1  93,152.16  51.3 4.9 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  36.92  0.0  36.92  0.0 - 
เงินฝากรวม  195,252.65  100.0  181,536.19  100.0 7.6 

14.4 เงินกองทุน  

เงินกองทุนภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 34,290.04 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และส่วนปรับปรุงเงินส ารองส่วนเกินเพื่อรองรับความ
เส่ียง ซึ่งเงินกองทุนหลักของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับความเส่ียงโดยรวมจ านวน 13,130.94 ล้านบาทท่ีประเมินจาก
แบบจ าลองความเส่ียงภายใน โดยลดลง 316.87 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับลดลง
ของความเส่ียงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นระดับเงินกองทุนหลักส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 21,159.10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 61.7 ของ
เงินกองทุนรวม 

ความต้องการใช้เงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วย เงินกองทุนที่ใช้
รองรับความเส่ียงด้านเครดิตที่ปรับลดลง 422.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เป็น 10,988.67 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของ
ธนาคารลดลงร้อยละ 3.4 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.2  
มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดลดลงจาก 58.77 ล้านบาท เป็น 52.62 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล
จากการลดลงของความเส่ียงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหน้ีสิน
โดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.85 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.34 ปีมาอยู่ที่ 1.45 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ
อัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับลดลงจาก 0.65 ปีมาอยู่ที่ 0.60 ปี 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  ประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 
22.91 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 10.375 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.85 และร้อยละ 5.06 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 
1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าร้อยละ 7.875 
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ตารางที่ 9 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบีย้ของสินทรพัย์และหน้ีสิน และผลกระทบ 

 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ 
อัตราดอกเบี้ย  

(ปี) 

การเปล่ียนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนร้อยละ 1 

(ล้านบาท) 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 
  สินทรัพย ์ 1.45 1.34 1,372.28 1,388.61 
  หนี้สิน* 0.60 0.65 (1,089.2) (1,075.38) 

ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 0.85 0.69 283.08 313.23 

* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 

14.5 อันดับความน่าเชื่อถือ  

ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท  ทริสเรทติ้ง จ ากัด ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 25 เมษายน 2561                     
ได้ประกาศอันดับเครดิตองค์กรท่ี ‘A’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการท า
ก าไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร มีดังนี ้

ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating) 
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต 

8 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2560 25 เม.ย. 2561 
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น 
แนวโน้มอันดับเครดิต 

A 
- 

  คงที่ 

A 
- 

  คงที่ 

A 
- 

  คงที่ 

นอกจากนี ้บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ยังได้ประกาศอันดับเครดิตหุ้นกู้โดยมีผลการอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังนี ้

ผลอันดับเครดิต 
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต 

8 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2560 25 ก.ค. 2561 
จัดอันดับโดย ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้ง 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 
ไถ่ถอนภายใน 5 ปี ภายใต้โครงการ MTN 

A A A 

ที่มา : บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

14.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 

ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารประกอบด้วยปัจจัยหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 มีแนวโน้มการเติบโตในระดับปานกลาง โดยการเติบโตของภาคการส่งออก และการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ แม้ว่าการขยายตัวของภาคการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงคราม
การค้าและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ขณะที่การเลือกตั้งที่จะคาดว่ามีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก และการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ผลักดันการเติบโตภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
อย่างไรก็ตาม ก าลังซื้อผู้บริโภคยังได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความต้องการ
สินเชื่อยังคงเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
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ส าหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ธนาคารคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น
หากภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น และลดความเส่ียงจากการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ าเป็นระยะเวลานาน กอปรกับการ
ด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมีความจ าเป็นลดลง  

ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารคาดว่า
จะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อที่รุนแรงเป็นปัจจัยท้าทาย นอกจากนี ้ธนาคารได้มุ่งพัฒนา
บริการผ่านช่องทางทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมท าธุรกรรมทางการเงิน  ผ่านมือถือมากขึ้น  

ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารยังคงด าเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมัดระวัง 
มุ่งเน้นท าธุรกิจ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ธนาคารยังคงด าเนินนโยบายการบริหารด้วยความ
ระมัดระวัง มุ่งเน้นท าธุรกิจ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจัดการความเส่ียงที่เข้มแข็ง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจ
จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

B-1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ธนาคารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง ธนาคารขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ 
ธนาคารขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) ธนาคารได้จ ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที ่ด ี เพื ่อให้แน่ใจว่า ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที ่เป็น
สาระส าคัญของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) ธนาคารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และธนาคารได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ ธนาคารได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ธนาคารได้มอบหมายให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ ก ากับไว้ ธนาคาร
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ธนาคารได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 

 
 

กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหารกลุ่มทิสโก้ 

 
 

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล - 
 
 

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 

 
 

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ ่

 
 

- ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ - 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 

 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านักก ากับดูแลกิจการ 

 
 

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ - 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 
 

นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ 

 
 

หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ 

 
 

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ - 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายปลิว มังกรกนก 70 Master of Business Administration (Finance) สามัญ         2,221,010 - กลุ่มทสิโก้

     ประธานคณะกรรมการ    University of California at Los Angeles, USA                (ร้อยละ 0.28) 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

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

   Stanford University, USA 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

     4 กันยายน 2551    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - IOD Forum: Tough Boardroom Situations – Independent -

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:    Directors Share Lessons Learned บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     23 เมษายน 2561  - หลักสูตร Audit Committee Program 2559-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิง่ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (โรงกลั่นน้ ามัน)

 - หลักสูตร Director Certification Program 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5 2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  รุ่น 10 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (สนามกอล์ฟ)

การอบรมภายใน 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิง่ จ ากัด

 - Cybersecurity Threatscape and You (ทีป่รึกษาทางด้านวิศวกรรม)

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไซน ์103 อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset (ทีป่รึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม)

    and the opportunity in Thailand หนว่ยงานอ่ืน

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 2558-ปัจจุบัน ทีป่รึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2550-2558 รองประธานกรรมการ

   into Corrupt-less Society 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนธิทิสิโก้เพ่ือการกุศล

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 2554-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนธิหิมอเสม พร้ิงพวงแก้ว

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2547-ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ สมาคมการจัดการธรุกิจแหง่ประเทศไทย

   สถาบันไทยพัฒน์ 2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านกับริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นางอรนุช อภิศักดิศ์ิริกุล 60 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธรุกิจ สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการ    มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน บุริมสิทธ ิ              - 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการ (การลงทนุ)

     (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) นติิศาสตรบัณฑิต 2553-2559 ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารกลุ่มทสิโก้

บริหารธรุกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2556-2557 รักษาการหวัหนา้พัฒนาธรุกิจและกลยุทธ์

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

     4 กันยายน 2551  - หลักสูตรวิทยาการผู้น าไทย-จีน รุ่นที ่1 2548-ปัจจุบัน กรรมการ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที ่5 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ (หลักทรัพย์)

     23 เมษายน 2561    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสถาบัน IMD 2557-เม.ย.2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กรรมการตรวจสอบ (หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)

 - หลักสูตรประกาศนยีบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 2554-เม.ย.2560 กรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากัด

   ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที ่5  (บริการงานด้านฝึกอบรม)

   สถาบันพระปกเกล้าแพทยสภา บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 -

   สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

 - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2  -

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลักสูตรนกับริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม" (นมธ.) รุ่น 2 -

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนว่ยงานอ่ืน

 - การบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที ่4 2561-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน)

   สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (การลงทนุ)

 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที ่2) 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Amata City Bien Hoa, Vietnam

   สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (พัฒนาเมือง)

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 5) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

   สถาบันวิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนกุรรมการตรวจสอบ

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 2561-ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธรุกิจ

 - หลักสูตร Director Certification Program 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จ ากัด

 - หลักสูตรต่อต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2 2561-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา

 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2560-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สภาธรุกิจตลาดทนุไทย (FETCO)

- Correspondent Banking Seminar 2560-ปัจจุบัน กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

   DB (Asia Pacific) Training Center Pte Ltd. ในการต่อต้านทจุริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การอบรมภายใน 2560-ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - Cybersecurity Threatscape and You 2558-2560 กรรมการ

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทนุพัฒนาเงินทนุแหง่สหประชาชาติ (UNCDF)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset 2554-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนธิทิสิโก้เพ่ือการกุศล

   and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบันไทยพัฒน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Opportunities in Financial Services as a result of 
   Digital disruption and changing customer behaviours
   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 63 Doctor of Philosophy (Accounting) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการอิสระ    New York University, USA บุริมสิทธ ิ              - เม.ย.2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บัญชีมหาบัณฑิต 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

บัญชีบัณฑิต เม.ย.2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

     4 กันยายน 2551  - หลักสูตร R-ACF-Audit Committee Forum บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance -

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:    รุ่นที ่6/2017 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     23 เมษายน 2561  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (จัดจ าหนา่ยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน)

 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   and Risk Management บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program 2559-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (การใหส้ินเช่ือเพ่ือธรุกิจต่อหลักทรัพย์)

 - หลักสูตร Audit Committee Program หนว่ยงานอ่ืน

 - หลักสูตร Director Certification Program 2561-ปัจจุบัน คณะอนกุรรมการการบัญชีและการเงิน การรถไฟแหง่ประเทศไทย

 - หลักสูตร Director Accrediation Program 2559-2561 คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2561-ปัจจุบัน คณะทีป่รึกษาด้านการระดมทนุและการก ากับบริษัทจดทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 - Certification in International Financial Reporting Standard (IFRS) 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทโีอท ีคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales คณะกรรมการตรวจสอบ

   (ICAEW)   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2555-ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 2545-ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การอบรมภายใน 2535-ปัจจุบัน ทีป่รึกษาฝ่ายก ากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset 2557-2561 กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

    and the opportunity in Thailand 2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแล กองทนุเปิดดัชนพัีนธบัตรไทยเอบีเอฟ

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 2540–2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2555-2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 69 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการอิสระ (Banking & Finance) บุริมสิทธ ิ              - เม.ย.2557-ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     กรรมการก ากับดูแลกิจการ    North Texas State University, USA 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

     กรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-เม.ย.2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:  - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) 2551-เม.ย.2557 กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

     4  กันยายน 2551  - Breakfast Talk 3/2017 "Corporate Disclosures: บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   What are investors looking for beyond financial measures?" -

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - หลักสูตร Director Certification Program Update บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     23 เมษายน 2561  - หลักสูตร Risk Management Committee Program เม.ย. 2560-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม)

 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program กรรมการตรวจสอบ

 - หลักสูตร Director Certification Program เม.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Director  Accreditation Program 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (ผลิตและจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 2558-พ.ค.2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด

 - ประกาศนยีบัตร Executive Program in International  Management กรรมการอิสระ (พลังงานชีวมวล)

   Stanford-National University of Singapore หนว่ยงานอ่ืน

 - ประกาศนยีบัตร หลักสูตร Building, Leading & 2557-ปัจจุบัน อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ

   Sustaining Innovation Organization Management 2553-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการปริญญาบริหารธรุกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   Sloan School of Management,                                                                 

   Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมภายใน

 - Cybersecurity Threatscape and You

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

    and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบันไทยพัฒน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี 72 Master of Business Administration (Finance) สามัญ           150,035   - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการอิสระ    Fairleigh Dickinson University, USA                  (ร้อยละ 0.02) พ.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     กรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต บุริมสิทธ ิ               - 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

     กรรมการสรรหา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิ.ย.2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     และพิจารณาค่าตอบแทน  - Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO 2557-เม.ย.2560 กรรมการก ากับดูแลกิจการ

 Succession Planning" 2557-2559 กรรมการ

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส.ค.2556–2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก: การอบรมภายใน พ.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

     30 เมษายน 2557  - Cybersecurity Threatscape and You 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2557-2559 กรรมการ

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2557-2559 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

     23 เมษายน 2561    สถาบันไทยพัฒน์ (หลักทรัพย์)

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

 - Opportunities in Financial Services as a result of บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

   Digital disruption and changing customer behaviours -

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

หนว่ยงานอ่ืน

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

6. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 43 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการอิสระ    University of California at Los Angeles, USA บุริมสิทธ ิ              - 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

Master of Engineering (ธนาคารพาณิชย์)

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:    Massachusetts Institute of Technology, USA บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     28 กันยายน 2561 Bachelor of Science -

   Massachusetts Institute of Technology, USA บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - หลักสูตร Director Certification Program -

     28 กันยายน 2561  - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - หลักสูตร Director Accreditation Program 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ททีพีู จ ากัด

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Chief Technology Officer (ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)

การอบรมภายใน 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที. เอส. เจ็น จ ากัด

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset ทีป่รึกษา (ผลิตเฟอร์นเิจอร์และเคร่ืองนอน)

    and the opportunity in Thailand 2558-2561 กรรมการ บริษัท สิทธมิน จ ากัด

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด (ผลิตเฟอร์นเิจอร์และเคร่ืองนอน)

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2558-2559 กรรมการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั

   into Corrupt-less Society กรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจดักำร)

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 2557-2561 กรรมการ บริษัท ทวีคูณพูนทรัพย์ จ ำกดั

(อสังหำริมทรัพย์)

2556-2561 กรรมการ บริษัท ตรีสำมัคคี จ ำกดั

(อสังหำริมทรัพย์)

2555-2561 กรรมการ บริษัท พรทิชำพงศ์ จ ำกดั

(อสังหำริมทรัพย์)

2555-2561 กรรมการ บริษัท อทุัยโชติ จ ำกดั 

(อสังหำริมทรัพย์)

2553-2561 กรรมการ บริษัท กรีน อนิโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์ จ ำกดั

(ที่ปรึกษำด้ำนส่ิงแวดล้อม)

2550-2561 กรรมการ บริษัท ดิจโิทโปลิส จ ำกดั

(ซอฟต์แวร์และสำรสนเทศ)

2545-2561 กรรมการ บริษัท ที. เอส. บรอดด้ิงเฮ้ำส์ จ ำกดั 

(ตัวแทนจ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบนิ)

หนว่ยงานอ่ืน

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. นายชือ-เหา ซุน 40 Master of Science (Finance) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      (โฮเวิร์ด ซุน)    Bentley University, USA บุริมสิทธ ิ              - 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

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

       กรรมการบริหาร    Boston University, USA เม.ย.2557-ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

       (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) Bachelor of Arts (Economics) 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Taipei University, Taiwan บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก: การอบรมภายใน -

       29 มิถุนายน 2554  - Cybersecurity Threatscape and You บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) -

       วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

       23 เมษายน 2561 2556-ปัจจุบัน Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation

(การลงทนุ)

หนว่ยงานอ่ืน

-

8. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 57 Master of Science (Finance) สามัญ           3,700,000 - กลุ่มทสิโก้

       กรรมการ    University of Wisconsin-Madison, USA                    (ร้อยละ 0.46) ม.ค.2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารกลุ่มทสิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

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

       ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารกลุ่มทสิโก้    Western Illinois University, USA 2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

       (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2551-ปัจจุบัน กรรมการ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553-2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่

       วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:  - หลักสูตร Director Certification Program 2552-ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

       4 กันยายน 2551     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

การอบรมภายใน 2552-2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่

       วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - Cybersecurity Threatscape and You เม.ย.2560-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

       23 เมษายน 2561    บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กรรมการ (หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    and the opportunity in Thailand -

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance -

   into Corrupt-less Society บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากัด

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

   สถาบันไทยพัฒน์ 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิ้ง จ ากัด

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption (จัดจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เคร่ืองมือสื่อสาร)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2553-2561 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - Opportunities in Financial Services as a result of (ผลิตสายไฟและสายเคเบิล้)

   Digital disruption and changing customer behaviours หนว่ยงานอ่ืน

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited 2552-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนธิทิสิโก้เพ่ือการกุศล

2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

9. นายศักดิชั์ย พีชะพัฒน์ 51 Master of Business Administration (International Business) สามัญ           66,177 - กลุ่มทสิโก้

       กรรมการผู้จัดการใหญ่    University of Hawaii at Manoa, USA                (ร้อยละ 0.00) ม.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       กรรมการอ านวยการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินยิม) บุริมสิทธ ิ              - 2553-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การลงทนุ)

       (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - Japan-focused Management Program กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

   Japan-America Institute of Management Science, USA ม.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 2553-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อย

    สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 2558-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากัด 

 - หลักสูตร Director Certification Program กรรมการ (ลีสซ่ิง)

 - หลักสูตร Director Accreditation Program 2553-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2552-2560 กรรมการ (เช่าซ้ือ)

 - หลักสูตร Financial Executive Development Program 2552-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลิสซ่ิง จ ากัด

    สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย กรรมการ (ลีสซ่ิง)

การอบรมภายใน กรรมการ

 - Cybersecurity Threatscape and You 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ประกันภัย)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

    and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบันไทยพัฒน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

10. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม 54 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    Indiana University of Pennsylvania, USA บุริมสิทธ ิ              - ม.ค.2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (หลักทรัพย์)

   Intermediaries (2016) อ่ืนๆ

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

- หลักสูตร นกับริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมและการ

   ลงทนุ (วธอ.) รุ่นที ่5

   สถาบันวิทยาการธรุกิจและอุตสาหกรรม

11. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล 57 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ              79     - กลุ่มทสิโก้

        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี)                (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (การลงทนุ)

 - Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.พ.2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อย ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

   สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธรุกิจธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

 - หลักสูตรพัฒนาทกัษะการบริหาร มี.ค.2560-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด

   Crestcom Bullet Proof Manager (ลีสซ่ิง)

 - หลักสูตร Director Certification Program อ่ืนๆ

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  -

การอบรมภายใน

 - Cybersecurity Threatscape and You

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

    and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

12. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 51 Master of Business Administration (Finance) สามัญ           195,800 - กลุ่มทสิโก้

       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    University of Wisconsin-Milwaukee, USA                   (ร้อยละ 0.02) ก.พ.2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีและบริการธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) บุริมสิทธ ิ              - ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ.2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธรุกิจธนบดีและบริการธนาคาร ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Director Certification Program ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

การอบรมภายใน (หลักทรัพย์)

 - Cybersecurity Threatscape and You 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset เม.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากัด

    and the opportunity in Thailand (ธรุกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่รึกษา)

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด อ่ืนๆ

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2542-2561 กรรมการ บริษัท เค ไลน ์(ประเทศไทย) จ ากัด

   into Corrupt-less Society (ขนส่ง)

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

13. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 52 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) บุริมสิทธ ิ              - มี.ค.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด (การลงทนุ)

การอบรมภายใน ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายย่อย 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - Cybersecurity Threatscape and You 2558–ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวุโส - สินเช่ือรายย่อย –  บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด (ธนาคารพาณิชย์)

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2552–2558 รองหวัหนา้ธนกิจลูกค้ารายย่อยและหวัหนา้บริหารการขายทางกรุงเทพ

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset ก.ย.2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด

    and the opportunity in Thailand (ประกันภัย)

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด อ่ืนๆ
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance -

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

14. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 52 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    The University of Mississippi, USA         บุริมสิทธ ิ              - ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายย่อย 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - Financial Executive Development Program (FINEX) (ธนาคารพาณิชย์)

    สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2556-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวุโส สินเช่ือรายย่อย – บริหารกิจการสาขา

การอบรมภายใน ก.ค.2556-2558 ผู้อ านวยการสายอาวุโส หวัหนา้บริการขายทางสาขา

 - Cybersecurity Threatscape and You 2559–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริการบัตรเครดิต)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด

   and the opportunity in Thailand (เช่าซ้ือ)

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด อ่ืนๆ
 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance  -

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

15. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง 49 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    Eastern Michigan University, USA บุริมสิทธ ิ              - ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการสินเช่ือรายย่อย ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

การอบรมภายใน 2553-ม.ค.2560 ผู้อ านวยการสายอาวุโส – ปฏิบัติการสินเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)

 - Cybersecurity Threatscape and You 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริการบัตรเครดิต)

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด 

   into Corrupt-less Society (ลีสซ่ิง)

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต อ่ืนๆ

-

16. นายพิชา รัตนธรรม 47 Master of Business Administration (Finance) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   California State University at San Diego, USA บุริมสิทธ ิ              - ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (สถิต)ิ (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธรุกิจธนบดี ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

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

   สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2553-ปัจจุบัน หวัหนา้ธรุกิจธนบดีธนกิจ

การอบรมภายใน อ่ืนๆ

 - Cybersecurity Threatscape and You -

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

   and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

17. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล 48 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ              79,000 - กลุ่มทสิโก้

     ผู้อ านวยการสายอาวุโส    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                (ร้อยละ 0.01) 2562-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการสายอาวุโส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

   Tokyo Institute of Technology 2561-ปัจจุบัน หวัหนา้บริการธนาคาร ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) รักษาการหวัหนา้บริหารเงิน (ธนาคารพาณิชย์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาการหวัหนา้ปฏิบัติการด้านกองทนุ

2547 - 2560 รองหวัหนา้บริหารเงิน

อ่ืนๆ

-

18. นายมานพ เพชรด ารงค์สกุล 39 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธรุกิจขนาดใหญ่    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - ก.ค.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้ธรุกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงินและการจัดการทัว่ไป) รักษาการหวัหนา้สินเช่ือธรุกิจขนาดใหญ่ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก.พ.2556-ปัจจุบัน รักษาการหวัหนา้วาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556 รองหวัหนา้วาณิชธนกิจ

อ่ืนๆ

-

19. นางมาลาทิพย์ สวินทร 53 Master of Business Administration (Management) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจ    New York Institution Of Technology บุริมสิทธ ิ               - ต.ค.2557-ปัจจุบัน หวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจและความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

        และความเสี่ยง บริหารธรุกิจบัณฑิต (บัญชี) ก.ค.2556-ก.ย.2557 หวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจและความเสี่ยง 1 (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

20. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช 52 Master of Business Administration (Management) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจ    James Cook University บุริมสิทธ ิ               - ต.ค.2557-ปัจจุบัน หวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจและความเสี่ยง ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

        และความเสี่ยง วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) ก.ค.2556-ก.ย.2557 หวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจและประเมินความเสี่ยง 1 (ธนาคารพาณิชย์)

   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ก.พ.-มิ.ย.2556 รองหวัหนา้วิเคราะหธ์รุกิจและประเมินความเสี่ยง 1

   มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ อ่ืนๆ

-

21. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์ 53 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้บริหารสินเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - 2555-ปัจจุบัน หวัหนา้บริหารสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการ) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อ่ืนๆ

นติิศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย) -

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

A1-12



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

22. นางสาวิกา จงภักดิไ์พศาล 49 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (กฎหมาย) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้นติิกรรมสัญญา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - ต.ค.2557-ปัจจุบัน หวัหนา้นติิกรรมสัญญา ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (กฎหมาย) ก.ค.2556-ก.ย.2557 รองหวัหนา้บริหารสินเช่ือ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

ประกาศนยีบัตรเนติบัณฑิตไทย -

23. นายวิทยา เมตตาวิหารี 46 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        ผู้ช่วยหวัหนา้บริหารการขายและ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ               - ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยหวัหนา้สินเช่ือรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสินเช่ือรายย่อย 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

        การตลาดสินเช่ือรายย่อย 1 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ก.ย.2558-ม.ค.2560 ผู้ช่วยหวัหนา้สินเช่ือรายย่อย – บริหารกิจการสาขา (ธนาคารพาณิชย์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ค.2553-ส.ค.2558 ผู้ช่วยหวัหนา้บริหารการขายทางสาขาและรักษาการหวัหนา้พัฒนาธรุกิจสาขา

ภูมิภาคอ่ืนๆ

-

24. นายนพดล ชุ่มวงศ์ 53 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้เช่าซ้ือ    มหาวิทยาลัยรามค าแหง บุริมสิทธ ิ               - ก.พ.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้เช่าซ้ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

นติิศาสตร์บัณฑิต 2555-ม.ค.2560 ผู้จัดการ สาขารัตนาธเิบศร์และสาขารังสิต (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ่ืนๆ

-

25. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง 44 Master of Business Administration (Finance) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้เช่าซ้ือโครงการพิเศษ   Cleveland State University บุริมสิทธ ิ               - ก.ค.2558-ปัจจุบัน หวัหนา้เช่าซ้ือโครงการพิเศษ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การตลาด) เม.ย.-ก.ค.2558 รองหวัหนา้เช่าซ้ือโครงการพิเศษ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ม.ค.2556-มี.ค.2558 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด - เช่าซ้ือโครงการพิเศษ

อ่ืนๆ

-

26. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช 45 Master of Commerce (Finance) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้การตลาดและพัฒนาธรุกิจ    The University of New South Wales, Australia บุริมสิทธ ิ               - ก.พ.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้พัฒนาธรุกิจสินเช่ือรายย่อย ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

        สินเช่ือรายย่อย บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) 2555-ม.ค.2556 หวัหนา้พัฒนาธรุกิจ -  บริหารการขายทางกรุงเทพ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อ่ืนๆ

-

27. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ 55 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนษุย์) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้กิจการสาขา 1    สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บุริมสิทธ ิ               - 2548-ปัจจุบัน หวัหนา้กิจการสาขา 1 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืน ๆ

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

28. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ 54 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้กิจการสาขา 2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บุริมสิทธ ิ               - ก.ย.2558-ปัจจุบัน หวัหนา้กิจการสาขา 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-

29. นายถวัลย์ วิชิตวาที 59 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้กิจการสาขา 3    มหาวิทยาลัยสยาม บุริมสิทธ ิ               - ม.ค.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้กิจการสาขา 3 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การตลาด) 2554-2560 ผู้จัดการสาขาภูเก็ตและสาขากระบี่ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่ืนๆ

-

30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี 48 บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบัญชี) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้สินเช่ืออเนกประสงค์และ    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บุริมสิทธ ิ               - 2545-ปัจจุบัน หวัหนา้สินเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

        การขายตรง (ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-

31. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ 52 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ก ากับสินเช่ือ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ               - 2555-ปัจจุบัน หวัหนา้ก ากับสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อ่ืนๆ

-

32. นายวรพันธุ์ เหลืองอุทัย 46 สถิติประยุกต์มหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อย    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บุริมสิทธ ิ               - ม.ค. 2562-ปัจจุบัน หวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อย ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เช่าซ้ือ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ

-

33. นายวรพจน์ ติรการุณ 51 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้สนบัสนนุสินเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - เม.ย.2558-ปัจจุบัน หวัหนา้สนบัสนนุสินเช่ือ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) 2548-มี.ค.2558 หวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่ืนๆ

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

34. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่ 49 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้พัฒนาหนีแ้ละกฎหมาย    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ               - เม.ย.2558-ปัจจุบัน หวัหนา้พัฒนาหนีแ้ละกฎหมาย (ธนาคารพาณิชย์)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการ) 2549-มี.ค.2558 หวัหนา้สนบัสนนุสินเช่ือ

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อ่ืนๆ

-

35. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ 48 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ศูนย์บริการลูกค้า (Corporate Finance) บุริมสิทธ ิ               - 2551-ปัจจุบัน หวัหนา้ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

   University of Dallas, USA (ธนาคารพาณิชย์)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต อ่ืนๆ

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -

36. นายกลชัย อุดมศรีสุข 35 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้พัฒนาระบบงานสินเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - 2562-ปัจจุบัน หวัหนา้พัฒนาระบบงานสินเช่ือรายย่อย ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

        รายย่อย เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห)์ 2560-2561 รักษาการหวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อยโครงการพิเศษ (ธนาคารพาณิชย์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-2561 หวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อย

2558-2559 รองหวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อย

2556-2558 ผู้ช่วยหวัหนา้บริหารสินเช่ือรายย่อย

อ่ืนๆ

-
37. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ 45 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้สินเช่ือเคหะ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - 2552-ปัจจุบัน หวัหนา้สินเช่ือเคหะ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

38. นางวันทนา กิจพานิช 50 บริหารธรุกิจบัณฑิต (บัญชี) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

         ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการสาขา    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บุริมสิทธ ิ               - ก.ค.2556-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการสาขา ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

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

ฝ่ายบริหารการขายทางสาขา

อ่ืนๆ

-
39. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล 60 บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

          รองหวัหนา้ธรุกิจธนบดี    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บุริมสิทธ ิ               - 2553-ปัจจุบัน รองหวัหนา้ธรุกิจธนบดี ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

40. นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์ 58  บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธนบดีธนกิจ    มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช บุริมสิทธ ิ               - 2561-ปัจจุบัน หวัหนา้ธนบดีธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

2560-2560 รองหวัหนา้ธนบดีธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

2557-2559 หวัหนา้ผู้จัดการธนบดีธนกิจ

อ่ืนๆ

-

41. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 58 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธนบดีการลงทนุ    มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ บุริมสิทธ ิ               - 2553-ปัจจุบัน หวัหนา้ธนบดีการลงทนุ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-

42. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 45 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธนกิจส่วนบุคคล    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บุริมสิทธ ิ               - 2554-ปัจจุบัน หวัหนา้ธนกิจส่วนบุคคล ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อ่ืนๆ

-

43. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ 54 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธนกิจส่วนบุคคล 2    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - ต.ค.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ธนกิจส่วนบุคคล 2 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

2556-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบุคคลธนกิจ-กิจการสาขา) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-

44. นางวรสินี เศรษฐบุตร 40 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้พัฒนาผลิตภัณฑ์กองทนุ เศรษฐศาสตรบัณฑิต บุริมสิทธ ิ               - 2560-ปัจจุบัน หวัหนา้พัฒนาผลิตภัณฑ์กองทนุ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ธนาคารพาณิชย์)

2555-2558 Head of Private Wealth Consultant บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

(หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)

อ่ืนๆ

2558-2560 Head of Marketing and Channel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

(หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

45. นายณัฐกฤติ  เหล่าทวีทรัพย์ 36 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) สามัญ                  -     กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้บริการทีป่รึกษาการลงทนุ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ               - 2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ทีป่รึกษาความม่ังคั่ง ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการ) (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่ืนๆ

-

46. นางสาวชุติมา  ปั้นลายสิงห์ 59  บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบัญชี) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้บริการคัสโตเดียน  บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ไป) บุริมสิทธ ิ               - ม.ค.2561-ปัจจุบัน หวัหนา้บริการคัสโตเดียน ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

     มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 2555-2560 รองหวัหนา้บริการคัสโตเดียน (ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

-

47. นางสุวรรณดี ขาวละออ 52 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธรุกิจจัดการการเงิน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ               - 2553-ปัจจุบัน หวัหนา้ธรุกิจจัดการการเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

สถิติศาสตร์บัณฑิต (ธนาคารพาณิชย์)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ

-

48. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ 50 Master of Business Administration สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้เคานเ์ตอร์เซอร์วิส (General Business) บุริมสิทธ ิ               - 2553-ปัจจุบัน หวัหนา้เคานเ์ตอร์เซอร์วิส ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

   University of Central Arkansas, USA (ธนาคารพาณิชย์)

บัญชีบัณฑิต อ่ืนๆ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

49. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส 47 Master of Science (Computer Science) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ศูนย์ช าระเงิน    DePaul University, USA บุริมสิทธ ิ               - 2559-ปัจจุบัน หวัหนา้ศูนย์ช าระเงิน ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2552-2559 รองหวัหนา้ศูนย์ช าระเงิน (ธนาคารพาณิชย์)

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่ืนๆ

-

50. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ 47 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ประกันภัยธนกิจ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ               - ต.ค.2557-พ.ย.2560 หวัหนา้ประกันภัยธนกิจ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (บัญชี) (การลงทุน)
   มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ย.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ประกันภัยธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

2555-2557 ผู้ช่วยหวัหนา้ประกันภัยธนกิจ (ธนาคารพาณิชย์)

อ่ืนๆ

 -

A1-17



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

51. นายนพวัสส์ ตัง้บูรณากิจ 42 Master of Science in Information Technology สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้ธรุกิจธนาคารดิจิตอล    Arizona State University, USA บุริมสิทธ ิ               - ก.ค.2559-ต.ค.2560 หวัหนา้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการ) (การลงทุน)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ย.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ธรุกิจธนาคารดิจิตอล ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

ต.ค.2557-มิ.ย.2559 หวัหนา้ช่องทางดิจิทอล (ธนาคารพาณิชย์)

2556-2557 หวัหนา้เทคโนโลยีใหม่และช่องทางอิเล็กทรอนกิส์

2553-2556 หวัหนา้พัฒนาช่องทางการจ าหนา่ย

อ่ืนๆ

-

52. นายตุลา รอดสลับ 35 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้นวัตกรรมดิจิทลั และธรุกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บุริมสิทธ ิ               - ม.ค.2562-ปัจจุบัน หวัหนา้นวัตกรรมธรุกิจดิจิตอล ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ธนาคารพาณิชย์)

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ่ืนๆ

-

หมายเหตุ:      /1 รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนติิภาวะ

1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานกุารบริษัทมีหนา้ทีรั่บผิดชอบด าเนนิการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ด าเนนิการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนนิการอ่ืนๆ

ตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร /1

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2561

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2562

เพิม่ข้ึน 
(ลดลง) 
ระหว่างปี

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2561

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2562

เพิม่ข้ึน 
(ลดลง) 
ระหว่างปี

1 นายปลวิ มังกรกนก - - - - - - 0

2 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ - - - - - - 0

3 รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ - - - - - - 0

4 นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ - - - - - - 0

5 นายสถติย ์อ๋องมณี - - - - - - 0

6 นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ - - - - - - 0

7 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวร์ิด ซุน) - - - - - - 0

8 นายสทุัศน์ เรืองมานะมงคล - - - - - - 0

9 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ - - - - - - 0

10 นายพิธาดา วชัรศิริธรรม - - - - - - 0

11 นายชลติ ศิลป์ศรีกลุ - - - - - - 0

12 นายเมธา ปิงสทุธวิงศ์ - - - - - - 0

13 นายรุ่งโรจน์ จรัสวจิิตรกลุ - - - - - - 0

14 นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา - - - - - - 0

15 นายเดชพินันท์ สทุัศนทรวง - - - - - - 0

16 นายพิชา รัตนธรรม - - - - - - 0

17 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล - - 0

18 นายมานพ เพชรด ารงค์สกลุ - - - - - - 0

19 นางมาลาทิพย ์สวนิทร - - - - - - 0

20 นางสาวสนุี ทองสมบัติพาณิช   - - - - - - 0

21 นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์  - - - - - - 0

22 นางสาวกิา จงภักดิ์ไพศาล - - - - - - 0

23 นายวทิยา เมตตาวหิารี - - - - - - 0

24 นายนพดล ชุ่มวงศ์ - - - - - - 0

25 นางสาวปาริชาติ สทุัศนทรวง - - - - - - 0

26 นายธรียทุธ ประเสริฐรัตนเดโช - - - - - - 0

27 นายสเุทพ ตรัยวรรณกจิ - - - - - - 0

28 นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ - - - - - - 0

29 นายถวลัย ์วชิิตวาที - - - - - - 0

30 นางสาววภิา เมตตาวหิารี - - - - - - 0

31 นางสาวเพ็ญทิพย ์เหลา่บุญเจริญ - - - - - - 0

32 นายวรพันธุ์ เหลอืงอุทัย - - - - - - 0

33 นายวรพจน์ ติรการุณ - - - - - - 0

34 นายสกุจิ สกลุวงศ์ใหญ่ - - - - - - 0

35 นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวทิย์ - - - - - - 0

36 นายกลชัย อุดมศรีสขุ - - - - - - 0

37 นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ - - - - - - 0

38 นางวนัทนา กจิพานิช - - - - - - 0

39 นายถนอม ชัยอรุณดีกลุ - - - - - - 0

40 นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์ - - - - - - 0

ล าดับ รายนาม
สัดส่วน

การถือหุ้นธนาคาร
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2561

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2562

เพิม่ข้ึน 
(ลดลง) 
ระหว่างปี

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2561

ณ วันท่ี
1 ม.ค. 2562

เพิม่ข้ึน 
(ลดลง) 
ระหว่างปี

ล าดับ รายนาม
สัดส่วน

การถือหุ้นธนาคาร
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

41 หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ - - - - - - 0

42 นางสาวศรัญญา วรีมหาวงศ์ - - - - - - 0

43 นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ - - - - - - 0

44 นางวรสนิี เศรษฐบุตร - - - - - - 0

45 นายณัฐกฤติ เหลา่ทวทีรัพย์ - - - - - - 0

46 นางสาวชุติมา  ปัน้ลายสงิห์ - - - - - - 0

47 นางสวุรรณดี ขาวละออ - - - - - - 0

48 นายกติติชัย ต้นนาจารย์ - - - - - - 0

49 นายวรวทิย ์รุ่งสริิโอภาส - - - - - - 0

50 นางกสุมุา ประถมศรีเมฆ - - - - - - 0

51 นายนพวสัส ์ตั้งบูรณากจิ - - - - - - 0

52 นายตุลา รอดสลบั - - - - - - 0

หมายเหตุ:  /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

A2-1 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

 

- ไม่มี - 

 

 



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนา้งานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท (ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 53 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธรุกิจ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       เลขานกุารบริษัท    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - ก.พ.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านกัก ากับดูแลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ก.ย.2556-ปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท (การลงทนุ)

       ส านกัก ากับดูแลกิจการ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-2559 หวัหนา้ส านกัก ากับดูแลกิจการ

Certified Internal Auditor (CIA) ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (เช่าซ้ือ)

Certified Fraud Examiner (CFE) ก.ย.2556-2561 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA (ประกันภัย)

 - หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries อ่ืนๆ

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital 2554-ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

   Market Intermediaries (2016) 2553-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ กรมบัญชีกลาง 

 - หลักสูตร Company Secretary Program 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรุงเทพมหานคร

 - หลักสูตร Company Reporting Program

 - หลักสูตร Board Reporting Program

 - หลักสูตร Effective Minutes Taking

 - หลักสูตร Audit Committee Program

 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting

   สถาบันไทยพัฒน์

 - ประกาศนยีบัตรนกับริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

   และปราบปรามการทจุริตระดับสูง

   ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

การอบรมภายใน

 - Cybersecurity Threatscape and You

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนา้งานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท

ช่ือ-สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ต าแหน่ง / (ปี) ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ในบริษัท/1 ทางครอบครัว

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

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้คร้ังล่าสุด และผูบ้ริหาร (ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล 61 บัญชีบัณฑิต (บัญชี) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ก ากับ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - ก.ค.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้ก ากับ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital (การลงทนุ)

   Market Intermediaries รุ่นที ่15/2559 ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากัด

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ธรุกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ)

2552-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

(หลักทรัพย์)

2552-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

(หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)

อ่ืนๆ

-

3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 48 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ             16,544 - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ตรวจสอบภายใน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้ตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่ืนๆ

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   ISACA, USA

 - หลักสูตร Company Secretary Program

 - หลักสูตร Board Reporting Program

 - หลักสูตร Effective Minutes Taking

 - หลักสูตร  Anti-Corruption: The Practical Guide

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

หลักทรัพย์
ที่ประเมิน 

ราคาประเมิน  
ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2561 

วัตถุประสงค ์
การประเมินราคา 

บริษัท 
ผู้ประเมิน 

วันที ่
ในรายงาน 

รายชื่อผู้ประเมินหลกั 

อาคารชุด 
สานักงาน
และส่วน
ปรับปรุง 

665,269,559 เพื่อปฏิบัติตามประกาศ 
ธปท. ที่ สนส. 7/2558 
เรื่อง องค์ประกอบของ
เ งิ น ก อ ง ทุ น ส า ห รั บ
ธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะ เบี ยนในประ เทศ 
และมาตรฐานการบัญชี 
เรื่องที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 

บริษัท ซีบีอาร์อ ี
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

7 พฤศจกิายน 
2561 

คุณเพ็ญธิดา ศรีสวา่ง 
วฒ. 311 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 
 

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 
จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการบริหาร 

3. นายทาคาชิ คุโรเมะ กรรมการบริหาร (ระหวา่งวันท่ี 1 มกราคม - 23 เมษายน 2561) 

4. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

5. นายศกัดิ์ชยั พีชะพัฒน ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการทุกท่านด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2561 เว้นนายทาคาชิ คุโรเมะ ที่ด ารง
ต าแหน่งระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2561 เท่านั้น และได้แสดงความจ านงที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อรับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก หลังจากวาระของตนส้ินสุดลง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานรวมของธนาคาร รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ  

2. จัดท า ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ส าคัญและน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณ ี

3. ทบทวนระดับความเส่ียงของธนาคาร รวมถึงรับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา  

4. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ส าคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ  

5. จัดท าแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทบทวนและน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

6. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจและมีความเส่ียงสูง  

7. ดูแลคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหา  

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

9. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สัตยาบัน  

 



เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 

A5-2 

คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ก าหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

- อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล - 

  (นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

17 มกราคม 2562 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ดังนี้ 

1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ์ กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2561) 

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ (ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และ
ไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้ธนาคารมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
อันได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบ
การถ่วงดุลอ านาจ อันน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่ส าหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้ารว่มประชมุครบทุกทา่น รวม 12 ครั้ง โดยได้ด าเนนิการในเรื่องที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี ้

 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ธนาคารใช้ในการจัดท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ   
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของธนาคาร
เพียงพอและถูกต้องตามที่ควร  รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และ หน่วยงานสอบทานสินเชื่อ ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการสอบทาน
สินเชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของธนาคารมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผล  

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและอนุมัตินโยบาย กฎบัตรของหน่วยงานก ากับ รวมถึงสอบทานและ
ประเมินแผนและรายงานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ าปี กิจกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่ก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร พร้อมทั้งประเมินแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการอย่างเข้มงวด  

 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องส าคัญที่เน้นใน
การตรวจสอบรายไตรมาสและประจ าปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น
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เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่า
สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท ส านักงานอีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารส าหรับปี 2561 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวนโยบายร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เรื่องการก ากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี  หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากับ ว่า 
รายการท่ีเกิดขึ้นเป็นรายการปกติทางธุรกจิ หรือเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร การเปิดเผย
รายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์   

 การบริหารความเสี่ยง: สอบทานและประเมินจากการน าเสนอของผู้บริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเส่ียง ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านปฏิบัติการและการ
ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบพอใจกับระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคาร 

 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่ส าคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไวใ้น
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

        

 

      อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

                      (รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 

          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

         14 กุมภาพันธ์ 2562  
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แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) 
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ด้วยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับ
บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วน
ออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุก
ปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การ
ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุม
ภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนว
ทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

  

                                           
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมรกิา (AICPA)   สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute 

of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชแีห่งสหรัฐอเมริกา  (American 

Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงานที่ครอบคลุมถึง 

1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 
1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 

(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกีย่วกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 

 
/ 
/ 
/ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

/  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจทีช่ัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

/  

2.3  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกจิของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได ้

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพยีงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการส่ือสาร และ
การติดตาม 

/  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้น
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

/  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

/  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

/  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหาร
และพนักงานทราบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

/  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ /  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล 
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะส้ันและระยะ
ยาวของบริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน 

/  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

/  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าที่งานต่างๆ   

/  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนนิงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง /  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  

/  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น 
(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรบัความ
เส่ียง (sharing) 

/  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้
ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วย
ว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกิน
ความเป็นจรงิ  
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก าหนดไว ้ /  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว 

/  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เชน่ 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัตขิอง
ผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจา่ยวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน เพือ่ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กูย้ืม การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มี
การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้
ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual 
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

/  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่เป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

/  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  
11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี /  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ความเหมาะสม 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้ส่วนตัว 

/  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น /  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านงึถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบขอ้นี้) 

/  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ /  
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

/  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  /  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่างๆ  

/  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูล
ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

/  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่
เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่สนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 
13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังตอ่ไปนี้      
     13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
     13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

 
/ 
/ 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การส่ือสารที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น 
การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ตดิตอ่เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3 บริษัทจัดให้มชี่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

/  

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

/  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท /  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตา่งจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

/  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะไดเ้ริ่มด าเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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เอกสารแนบ 8 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส 
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดํารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงจากการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีน้ีแล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้
ความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 

                 ปลิว มังกรกนก         ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 

    (นายปลิว มังกรกนก)         (ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์) 

 ประธานคณะกรรมการ         กรรมการผู้จัดการใหญ ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุด 
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯ ตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก  
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯ ในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคารฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่  
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 
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• ระบแุละประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเ ส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
ธนาคารฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งที่ผู้บริหารจัดทํา 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ 
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้

 

 
สมใจ คุณปสุต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562 
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

เงินสด 1,188,931              1,323,405              

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1 53,089,353            43,176,522            

สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ 3.2 5,685                    -                          

เงินลงทุนสุทธิ 3.3, 3.6 6,994,445              5,932,024              

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรบั 3.4, 3.6

   เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี้ 255,580,193          263,449,589          

   ดอกเบ้ียค้างรบั 598,263                669,461                

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรบั 256,178,456          264,119,050          

   หัก: รายได้รอตดับัญชี (18,969,250)           (18,512,545)           

   หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 3.5 (11,043,654)           (10,700,347)           

   หัก: ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 3.5 (8,146)                   (8,948)                   

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรบัสุทธิ 226,157,406          234,897,210          

ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ 3.6, 3.7 4,217                    777                      

อสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 3.8 38,831                  32,778                  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.9 787,066                676,107                

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนสุทธิ 3.10 267,014                342,255                

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี 3.29 651,350                427,676                

สินทรพัย์อ่ืน 3.11 1,513,941              1,466,541              

รวมสินทรัพย์ 290,698,239          288,275,295          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หนว่ย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เงินรบัฝาก 3.12 195,215,732          181,499,272          

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3.13 3,872,709              3,852,908              

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238,219                431,361                

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 3.2 10,653                  29,815                  

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3.14 49,716,919            63,638,619            

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.15 383,056                347,218                

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 871,971                695,165                

ภาษเีงินได้นติบุิคคลค้างจ่าย 601,265                602,095                

เงินปันผลค้างจ่าย 3,594,114              2,764,703              

หนีส้ินอื่น 3.16 5,870,780              5,489,267              

รวมหนีสิ้น 260,375,418          259,350,423          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หนว่ย: พนับาท)
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(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) 
กรรมการบริหาร 

(นายศักดิช์ัย พีชะพฒัน)์ 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

  

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นบุรมิสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3.17 1                          1                          

      หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 9,215,676              9,215,676              

9,215,677              9,215,677              

   ทุนที่ออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นบุรมิสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3.17 1                          1                          

      หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 9,215,676              9,215,676              

9,215,677              9,215,677              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024              2,543,024              

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 302,661                222,204                

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 984,000                984,000                

   ยังไม่ได้จัดสรร 17,277,459            15,959,967            

รวมส่วนของเจ้าของ 30,322,821            28,924,872            

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 290,698,239          288,275,295          

-                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หนว่ย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรหรือขาดทนุ:

รายได้ดอกเบ้ีย 3.21 16,737,061            15,531,009            

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.22 (4,943,247)             (4,683,185)             

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 11,793,814            10,847,824            

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 3,219,184              3,270,636              

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (92,888)                 (110,866)               

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 3.23 3,126,296              3,159,770              

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรตเงินตราตา่งประเทศ 3.24 13,040                  907                      

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.25 440,029                19,556                  

ค่าปรบัที่เกี่ยวเนือ่งจากเงินให้สินเช่ือ 305,172                350,295                

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 3.27 244,676                237,745                

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 15,923,027            14,616,097            

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังาน 3,096,690              2,654,497              

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 1,021,130              951,602                

ค่าภาษอีากร 298,130                244,838                

ค่าใช้จ่ายการบรหิารงานสนบัสนนุ 3.33 1,877,161              1,708,833              

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 3.28 1,102,796              935,211                

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 7,395,907              6,494,981              

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 3.26 2,390,198              2,760,448              

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,136,922              5,360,668              

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3.29 1,227,159              1,060,111              

ก าไรส าหรับปี 4,909,763              4,300,557              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน: 3.30

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3.19 (26,848)                 (1,705)                   

ผลกระทบของภาษเีงินได้ 3.29, 3.31 5,370                    341                      

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงินได้ (21,478)                 (1,364)                   

รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรพัย์ 3.20 145,610                -                          

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย 3.15 (15,888)                 (66,983)                 

ผลกระทบของภาษเีงินได้ 3.29, 3.31 (25,944)                 13,397                  

รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงินได้ 103,778                (53,586)                 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 82,300                  (54,950)                 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 4,992,063              4,245,607              

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 3.32 5.33                     4.67                     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้ 6,136,922              5,360,668              

รายการปรบักระทบก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้

   เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน 

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตดับัญชี 165,188                152,267                

   หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 4,409,068              4,648,067              

   โอนกลบัค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (1,355)                   (3,671)                   

   ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรพัย์สินรอการขาย (โอนกลบั) (268)                     394                      

   ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ (439,005)               (15,745)                 

   ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์และสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (4,472)                   (4,870)                   

   ขาดทุนจากการตดัจ าหนา่ยอุปกรณ์ 75                        3,037                    

   ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน (6,053)                   (1,415)                   

   ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิจากปรวิรรตเงินตราตา่งประเทศ

        และตราสารอนพุนัธ์เพือ่ค้า (20,880)                 (4,303)                   

   ก าไรจากการจ าหนา่ยทรพัย์สินรอการขาย (67,723)                 (77,268)                 

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 36,980                  25,314                  

   รายได้ค้างรบัเพิม่ขึ้น (13,632)                 (2,286)                   

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ขึ้น 492,231                407,439                

   รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (11,793,814)           (10,847,824)           

   รายได้เงินปันผล (49,521)                 (125,796)               

   เงินสดรบัดอกเบ้ีย 16,975,952            15,710,694            

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (3,652,687)             (3,708,413)             

   เงินสดรบัเงินปันผล 49,521                  125,796                

   เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (1,465,854)             (1,100,164)             

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีส้ินด าเนนิงาน 10,750,673            10,541,921            

สินทรพัย์ด าเนนิงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (9,911,831)             (6,114,655)             

   เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี้ 2,347,780              3,344,544              

   ทรพัย์สินรอการขาย 1,576,349              1,833,509              

   สินทรพัย์อ่ืน (99,380)                 (22,406)                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

2561 2560

หนีส้ินด าเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

   เงินรบัฝาก 13,716,460            10,926,793            

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 19,801                  (1,117,960)             

    หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (193,142)               251,119                

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น (23,421,700)           6,562,700              

    ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (17,030)                 (17,468)                 

    หนีส้ินอ่ืน (931,558)               (579,980)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน (6,163,578)             25,608,117            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่การลงทุน (11,774,310)           (7,809,234)             

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่การลงทุน 11,125,400            7,447,916              

เงินสดจ่ายซือ้อุปกรณ์ (50,839)                 (76,845)                 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (19,098)                 (63,208)                 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 11,016                  4,870                    

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 1,638                    -                          

เงินสดจ่ายซือ้ธุรกิจ -                          (15,585,628)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (706,193)               (16,082,129)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 20,000,000            19,600,000            

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (10,500,000)           (26,923,000)           

เงินปันผลจ่าย (2,764,703)             (2,027,449)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 6,735,297              (9,350,449)             

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (134,474)               175,539                

เงินสด ณ วันตน้ปี 1,323,405              1,147,866              

เงินสด ณ วันปลายปี 1,188,931              1,323,405              

-                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

สว่นเกนิ (ต า่กว่า) สว่นเกนิทุน

สว่นเกนิมลูคา่ ทุนจากการวัดมลูคา่ จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื น

หมายเหตุ หุ้นบุริมสทิธิ หุ้นสามญั หุ้นสามญั เงินลงทุนเผื อขาย สนิทรัพย์ ของสว่นของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1                         9,215,676         2,543,024         17,380               208,915             226,295               984,000             14,474,972       27,443,968       

เงินปันผลจา่ย 4 -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                          (2,764,703)        (2,764,703)        

กา่ไรสา่หรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                          4,300,557         4,300,557         

กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสา่หรับปี -                          -                          -                          (1,364)                -                          (1,364)                  -                          (53,586)             (54,950)             

กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี -                          -                          -                          (1,364)                -                          (1,364)                  -                          4,246,971         4,245,607         

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปกา่ไรสะสม -                          -                          -                          -                          (2,727)                (2,727)                  -                          2,727                 -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 1                         9,215,676         2,543,024         16,016               206,188             222,204               984,000             15,959,967       28,924,872       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1                         9,215,676         2,543,024         16,016               206,188             222,204               984,000             15,959,967       28,924,872       

เงินปันผลจา่ย 4 -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                          (3,594,114)        (3,594,114)        

กา่ไรสา่หรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                          4,909,763         4,909,763         

กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสา่หรับปี -                          -                          -                          (21,478)             116,488             95,010                  -                          (12,710)             82,300               

กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี -                          -                          -                          (21,478)             116,488             95,010                  -                          4,897,053         4,992,063         

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปกา่ไรสะสม -                          -                          -                          -                          (14,553)             (14,553)                -                          14,553               -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 1                         9,215,676         2,543,024         (5,462)                308,123             302,661               984,000             17,277,459       30,322,821       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ งของงบการเงินนี้

กา่ไรสะสม

องคป์ระกอบอื นของสว่นของเจา้ของ

ทุนที ออก

และช่าระเต็มมลูคา่แลว้
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 เรื่อง  
การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัท  โฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที ่1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ  

           ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่ง
ได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13                             

(ปรับปรงุ 2560)  
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15                               
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18                     
(ปรบัปรุง 2560)  

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของธนาคารฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ งบการเงินของ
ธนาคารฯ 

           ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี               
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
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ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
คํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

1.3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1.3.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นท่ีค้างชําระ รายได้จากสัญญา
เช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจํานําทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อน
ชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ธนาคารฯ มีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับสําหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ย
เกินกําหนดหน่ึงเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับ
จากวันครบกําหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจาก
บัญชี สําหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด 

ทั้งนี้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้ รับชําระหนี้ที่ค้างเกิน
กําหนดชําระแล้ว 

ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิ
ในการรับเงินปันผล 

ค) กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย  ณ วันท่ีเกิด
รายการ 

ง) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

1.3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจํานําทะเบียน 
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ธนาคารฯบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อและ
เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจํานําทะเบียน โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหัก
จากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ  

1.3.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 

ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยมีการ
กําหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จํานวนเงินที่จ่ายสําหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ”  ในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน  

ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถนําหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปทํา
สัญญาซื้อคืนอีกทอดหนึ่งหรือขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้ 

1.3.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้จําหน่าย
หลักทรัพย์นั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและหักด้วยค่าเผ่ือ
การด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ํากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

จ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด  ณ ส้ินวันทํา
การสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใช้สูตรที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
ใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 

ฉ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด และ
เงินลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ช) ธนาคารฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน 



เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

A8-16 

ซ) ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปล่ียน 

ฌ) รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกําหนดชําระ (Settlement date) 

1.3.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิ
จากค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ เงินลงทุนบันทึกในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้
ดังกล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิง
มูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทํา
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯพิจารณาบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจะบันทึกเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ใช้ในการแลกเปล่ียนบวกด้วยต้นทุนทางตรง หลังจากนั้น
จะทําการวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่ใช้สําหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

1.3.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงนิคงค้างสุทธิ
จากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

1.3.7 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ก) ธนาคารฯบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้าง
หนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มด้วยจํานวนเงิน
เพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลักประกันประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และลูกหนี้สินเชื่อจํานําทะเบียนที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ 
ตามลําดับ 
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สําหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ยกเว้นลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจํานําทะเบียนด้อยคุณภาพ ธนาคารฯบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจําหน่ายหลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่าย
หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหน้ีสินเชื่อจํานําทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
และลูกหน้ีด้อยคุณภาพ ธนาคารฯกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผล
ขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจํานําทะเบียน 

ทั้งนี้การกันสํารองดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือลงวันท่ี 
10 มิถุนายน 2559  

ข) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
พิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนีค้งค้าง ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจําหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้
สูญจะนําไปลดยอดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกหักจากบัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญในรอบบัญชีที่ได้รับคืน 

1.3.8 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

ธนาคารฯบันทึกรายการท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา” โดยธนาคารฯ บันทึก
บัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้    ธนาคารฯคํานวณมูลค่า
ยุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยคํานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับใน
อนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่อัตราต้นทุนทาง
การเงินตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดตามเงื่อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดตามเงื่อนไขใหม่
เป็นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันท่ีปรับโครงสร้างหน้ี
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในส่วนของกําไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง
หนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสํารองที่กันไว้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี ้

1.3.9 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินท่ียึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินกําหนดชําระเป็นเวลานานหรือลูกหน้ีที่มีการ
ปรับโครงสร้างหน้ี มูลค่าของทรัพย์สินท่ียึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 
ณ วันที่ได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
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ต่ํากว่า มูลค่าที่จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ียึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขาย และธนาคารฯบันทึกสํารองเผ่ือการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก การจําหน่ายรับรู้เมื่อมี
การจําหน่าย 

1.3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนั้น 
ธนาคารฯจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนในปีท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี (ถ้ามี) 

1.3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่า
เส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดสํานักงานในราคาทุน ณ วันท่ีได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นธนาคารฯ
จัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตี
ใหม่ ทั้งนี้ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครัง้คราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

ธนาคารฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  

- ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
รับรู้จํานวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง โดยที่ธนาคารฯได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
แล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปี
ก่อนแล้ว 

- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่
ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง โดยจํานวนของส่วนเกินทุนท่ีโอนไปยังกําไร
สะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาที่คํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับ
ค่าเส่ือมราคาที่คํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่
สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ โดยวิธีเส้นตรง 
(ยกเว้นการคิดค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ส่ือสารคํานวณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี โดย
วิธีผลรวมจํานวนปีท่ีใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคารและห้องชุดสํานักงาน  -      28 - 35 ปี 
ส่วนปรับปรุงสํานักงาน -   5, 20 ปี 
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์  -   5  ปี 
ยานพาหนะ  -    5, 6  ปี 

ธนาคารฯ บันทึกค่าเส่ือมราคาที่คํานวณได้ข้างต้น ดังต่อไปนี ้

-  ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่คํานวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

-  ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 

ธนาคารฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

1.3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธนาคารฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

ธนาคารฯ ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด
การด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งธนาคารฯตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 

กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจํานวนปีการใช้ - ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจํานวนปีการใช้ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 

1.3.13 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ซึ่งจะรับรู้เป็น
รายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง
และถือหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร 

ธนาคารฯ รับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงิน
ได้ 

ธนาคารฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มีกําไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์  

1.3.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทําการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของธนาคารฯด้อย
ค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปี 
ธนาคารฯจะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา
ใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการ
ตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ใน
ส่วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ 

1.3.15 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรือธนาคารฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสําคัญ
ทั้งหมดในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนของ
เจ้าของที่มีสาระสําคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน และธนาคารฯยังคงมีอํานาจควบคุม ธนาคารฯจะ
บันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน  
หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อหน้ีสินทางการเงินน้ันส้ินสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันท่ีระบุ
ในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบกําหนด 

1.3.16 เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของธนาคารฯ 
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รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนอ้างอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

1.3.17  ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

ธนาคารฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสของธนาคารฯเป็นโบนัสประจําปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําปีของ
พนักงานที่จ่ายชําระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายและโบนัสค้าง
จ่ายส่วนนี้เมื่อพนักงานได้รับสิทธิเนื่องจากถือว่าได้รับบริการจากพนักงานแล้ว ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉล่ียรายวันตั้งแต่วันท่ีให้สิทธิจนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานเป็นเกณฑ์ และจะ
รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินโบนัส
ค้างจ่าย ณ วันส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานแต่ละปีจนกว่าธนาคารฯจะจ่ายชําระโบนัสค้างจ่ายเสร็จส้ิน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี
ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ 
เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ 
โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดเวลา 

ธนาคารฯคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  ซึ่งการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรหรือขาดทุน 
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1.3.18 ประมาณการหนี้สิน 

ธนาคารฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน 
และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

1.3.19 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

การบันทึกตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียงอ้างอิงตามหลักการของการบันทึกบัญชีสําหรับตรา
สารอนุพันธแ์ละการบัญชีป้องกันความเส่ียงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับท่ี 39 เรื่อง การรับรู้และ
การวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”)  

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กําไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณตาม
ราคาตลาด หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด 

1.3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัด
มูลค่า ธนาคารฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน แบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจํา 

1.3.21 เครื่องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 เรื่อง “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
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ดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม ธนาคารฯมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.37 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญตามความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง สําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (Duration) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สําหรับ
เครื่องมือทางการเงินท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ําหนักมากกว่า 1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้ราคาซื้อ
ขายในตลาดเป็นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด ส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสําหรับตราสารที่มี
ลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารฯ ได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินรับ
ฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินลงทุนในตราสารหนี้  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคํานวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

-  เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ตาม
ความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อราย
ย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ ยค้างรับ
ตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น 
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยสําหรับการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน 

- ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสําหรับเงินกู้ยืมที่มี
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที  อัตรา
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แลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
ธนาคารฯได้คํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์

1.3.22 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่อมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะจ่ายชําระจํานวนท่ีรับรู้ไว้
ด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน 

1.3.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ มีดังนี้ 

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน   การพิจารณาว่า
ธนาคารฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลย
พินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จากความ
เส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงิน
ให้สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยโดยใช้การวิเคราะห์สถานะของ
ลูกหนี้รายตัว ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชําระหนี้ และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีต การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังนั้น 
การปรับปรุงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเส่ียงด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 



เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

A8-25 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ธนาคารฯจะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะ
สรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุได้อธิบายไว้ในหมายเหตุฯ 3.8 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานด้วยราคาที่ตีใหม่  ซึ่ งราคาที่ตี ใหม่นี้ ได้ประเมินโดย                          
ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุฯ 3.9 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯ รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการ
นี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ
นั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 
เป็นต้น 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า ธนาคารฯ ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

ธนาคารฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธนาคารฯ  ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์  ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารฯ มีสาขารวม 61 สาขาในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2560: ธนาคารฯมีสาขารวม 60 สาขาในประเทศไทย) 

2.2  ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็น
เงินปันผลได้ ในปัจจุบันธนาคารฯได้จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ
ธนาคารฯด้วย 

2.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ หรือถูกควบคุมโดย
ธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทําให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสําคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯที่มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่
ใช้กับลูกค้ารายอื่น 
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3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

3.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,526,439 745,000 2,271,439 1,148,652 800,000 1,948,652 
ธนาคารพาณิชย ์ 97,791 42,000,000 42,097,791 219,979 18,800,000 19,019,979 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 997 8,300,000 8,300,997 452 21,900,000 21,900,452 
สถาบันการเงินอ่ืน - 400,000 400,000 - 300,000 300,000 

 รวม 1,625,227 51,445,000 53,070,227 1,369,083 41,800,000 43,169,083 
บวก: ดอกเบี้ยคา้งรับ 19 23,107 23,126 7 10,432 10,439 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - (4,000) (4,000) - (3,000) (3,000) 

รวมในประเทศ 1,625,246 51,464,107 53,089,353 1,369,090 41,807,432 43,176,522 

ธนาคารฯ มีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกนั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ธนาคารพาณิชย ์ 42,000 18,800 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8,300 21,900 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ธนาคารพาณิชย ์ 42,595 18,290 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8,374 22,008 

3.2 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน 
ดังนี ้
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 มูลค่ายุตธิรรม จํานวนเงิน มูลค่ายุตธิรรม จํานวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสญัญา สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสญัญา 

อัตราแลกเปลี่ยน 5,685 - 717,751 - - - 

อัตราดอกเบี้ย - 10,653 1,200,000 - 29,815 1,200,000 

รวม 5,685 10,653 1,917,751 - 29,815 1,200,000 

ทั้งนี ้ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 

3.3 เงินลงทุน 

3.3.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายตุิธรรม   
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,595,043 4,412,318 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 186,078 692,188 
ตราสารหนีต้่างประเทศ - 408,961 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 4,319 8,440 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 6,783,980 5,520,447 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 13,352 13,683 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,352) (13,683) 

รวมตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด - - 

เงินลงทุนท่ัวไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 245,093 447,229 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (34,628) (35,652) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 210,465 411,577 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 6,994,445 5,932,024 
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3.3.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 ครบกําหนดภายใน ครบกําหนดภายใน 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,592 3 - 6,595 4,410 - 2 4,412 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 185 - 186 812 289 - 1,101 

รวม 6,593 188 - 6,781 5,222 289 2 5,513 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 6,592 188 - 6,780 5,221 289 2 5,512 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 13 - - 13 14 - - 14 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13) - - (13) (14) - - (14) 

รวม - - - - - - - - 
รวมตราสารหน้ี 6,592 188 - 6,780 5,221 289 2 5,512 

3.3.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
ประเภทเงินลงทุน 2561 2560 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ําประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 648 774 หลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบญัชี 

3.3.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการชําระหนี้หรือผดินัดชําระหนี้ 1,460 - 1,460 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการชําระหนี้หรือผดินัดชําระหนี้ 1,460 - 1,460 
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3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทีอ่อกจําหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น  

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 
มูลค่าสุทธิ

ตาม จํานวน  
มูลค่าสุทธิ

ตาม จํานวน  
 บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน 

ชื่อหลักทรัพย์ เงินลงทุน 
ยังไม่ได้
ชําระ เงินลงทุน เงินลงทุน 

ยังไม่ได้
ชําระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จํากัด 814 300 10 814 300 10 
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด - - - 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณิชย์น าเข้าและส่งออก:       
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จํากัด                                3,659 - 10 3,240 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํากัด 4,320 - 10 4,275 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จํากัด 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด 3,932 - 10 3,659 - 10 
กลุ่มอตุสาหกรรม:       
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จํากัด  18,315 - 10 18,062 - 10 

3.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

3.4.1 จําแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้   
เงินเบิกเกินบัญชี 369,084 551,542 
เงินให้สินเช่ือ 98,921,935 106,885,568 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 156,276,659 155,938,827 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน 45,426 188,558 
หัก:  รายได้รอตัดบัญช ี (18,969,250) (18,512,545) 

 เงินรับล่วงหน้าสญัญาเช่าทางการเงิน (32,911) (114,906) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 236,610,943 244,937,044 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 598,263 669,461 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (11,043,654) (10,700,347) 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (8,146) (8,948) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคา้งรับสุทธ ิ 226,157,406 234,897,210 

 
3.4.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่องลูกหนี ้
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(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 229,051,452 6,841,740 235,893,192 238,605,146 6,331,898 244,937,044 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 717,751 717,751 - - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญช ี 229,051,452 7,559,491 236,610,943 238,605,146 6,331,898 244,937,044 

3.4.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  กล่าวถึง ต่ํากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 538,998 88,335 31,161 14,373 1,901 674,768 
อุตสาหกรรมการผลติและการ
พาณิชย ์ 20,749,893 1,427,083 181,499 81,825 86,390 22,526,690 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง 11,328,190 204,335 57,126 22,448 26,633 11,638,732 
การสาธารณูปโภคและบริการ 24,434,715 377,707 84,322 51,388 62,892 25,011,024 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพ่ือธุรกิจเช่าซื้อ 110,267,625 10,439,773 1,598,997 784,555 491,511 123,582,461 
สินเช่ือจํานําทะเบียน 21,360,877 2,588,898 849,756 213,952 39,002 25,052,485 
เพ่ือที่อยู่อาศัย 15,889,780 625,324 278,532 224,047 563,419 17,581,102 

อ่ืน ๆ 9,198,444 781,902 274,733 143,878 144,724 10,543,681 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 213,768,522 16,533,357 3,356,126 1,536,466 1,416,472 236,610,943 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 424,610 173,134 - - 519 598,263 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้       

และดอกเบี้ยคา้งรับ 214,193,132 16,706,491 3,356,126 1,536,466 1,416,991 237,209,206 
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  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  กล่าวถึง ต่ํากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,859,787 42,769 14,857 7,275 1,495 1,926,183 
อุตสาหกรรมการผลติและการ
พาณิชย ์ 20,920,245 1,173,805 133,149 66,408 107,190 22,400,797 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง 15,178,993 167,588 50,014 18,649 17,639 15,432,883 
การสาธารณูปโภคและบริการ 24,636,419 967,676 118,683 62,829 65,073 25,850,680 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพ่ือธุรกิจเช่าซื้อ 109,400,504 11,560,962 1,419,507 791,511 560,880 123,733,364 
สินเช่ือจํานําทะเบียน 18,386,159 1,616,539 263,194 131,052 30,203 20,427,147 
เพ่ือที่อยู่อาศัย 19,278,784 631,250 246,650 195,621 405,025 20,757,330 

อ่ืน ๆ 12,817,635 997,250 189,195 126,847 277,733 14,408,660 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 222,478,526 17,157,839 2,435,249 1,400,192 1,465,238 244,937,044 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 474,676 192,766 1,883 133 3 669,461 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้       

และดอกเบี้ยคา้งรับ 222,953,202 17,350,605 2,437,132 1,400,325 1,465,241 245,606,505 

3.4.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 

เงินให้สินเช่ือ      
แก่ลูกหนี้         

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ (1) 

(2) 

เงินให้สินเช่ือ  
แก่ลูกหนี้          

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ (1) 

(2) 

เงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.       
- จัดชั้นปกต ิ 214,194 178,483 2,512 222,953 185,825 3,320 
-  จัดชั้นกล่าวถึงเป็น

พิเศษ 16,706 15,096 3,194 17,351 15,503 3,591 
- จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน 3,356 3,073 1,269 2,437 2,214 889 
- จัดชั้นสงสัย 1,536 1,315 586 1,400 1,170 423 
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,417 817 531 1,465 852 389 

เงินสํารองส่วนเกิน - - 2,951 - - 2,088 

รวม 237,209 198,784 11,043 245,606 205,564 10,700 
(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ค านวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไท ย (ยกเว้นกรณีของ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง) 
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส.5/2559 จ านวน 6,428 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวน 6,140 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจ านวน  3,477  ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ านวน 4,051 ล้านบาท) ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.จ านวน 4,615 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ านวน 4,561 ล้านบาท) จะท าให้ยอดเงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.ทั้งสิ้นมีจ านวน 8,092 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 8,612 ล้านบาท)  
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 อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (1) ลูกหนี้สินเช่ือจํานําทะเบียน (1) เงินให้สินเช่ืออ่ืน (2) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

จัดชั้นปกต ิ 0.83 0.94 1.43 1.63 1 1 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11.56 10.44 16.80 16.80 2 2 
จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน 26.59 30.33 37.75 35.75 100 100 
จัดชั้นสงสัย 26.60 26.43 37.75 35.75 100 100 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 27.67 25.32 37.75 35.75 100 100 
(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตาม

เกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองขั้นต่ าของ ธปท. 

3.4.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่ซื้อและสัญญาเชา่การเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 137,493 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 137,673 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสําหรับรถยนต์และสัญญาเช่าการเงิน
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  1 ถึง 7 ปี 
และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสญัญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 47,723 94,964 6,502 7,133 156,322 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,089) (8,621) (277) (3,809) (18,796) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสญัญาเช่าการเงิน (24) (9) - - (33) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําทีล่กูหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 41,610 86,334 6,225 3,324 137,493 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (3,218) 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธ ิ     134,275 
(1)   สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนทีเ่กินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสญัญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 50,714 93,390 5,533 6,490 156,127 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,404) (8,424) (212) (3,299) (18,339) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสญัญาเช่าการเงิน (80) (34) - (1) (115) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําทีล่กูหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 44,230 84,932 5,321 3,190 137,673 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (3,328) 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ     134,345 
(1)   สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนทีเ่กินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.4.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีระงับการรับรู้รายได้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์ มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์ 

 ธปท.(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ (1) 8,040 6,122 8,618 6,860 

(1)  ค านวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี 
(2) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

3.4.7 รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2561 2560 

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1) 18,969 18,513 

(1) จ านวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบญัชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจาก

การให้เช่าซื้อ 

3.4.8 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ลูกหนี้ที่ได้ทาํสัญญาปรับโครงสรา้งหนีใ้นระหว่างป ี   
จํานวนลูกหนี้ทีป่รับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข                  การ

ชําระหนี้ (ราย) 1,161 3,648 
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท) 928 1,152 
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรบัโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท) 926 1,136 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ทีมี่ปัญหา (ล้านบาท) - - 
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 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้ (ปี)   
ลูกหนี้เช่าซื้อ 4 4 
ลูกหนี้สินเช่ือเคหะ 4 4 
ลูกหนี้สินเช่ือจํานําทะเบียน 5 4 
ลูกหนี้สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6 - 

ข้อมูลสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ท่ีผ่านการปรับโครงสร้างมีดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนีท้ี่ปรับโครงสร้างหนี้  273 365 
จํานวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับชําระ 1,541 1,478 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาแล้วดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มี     
 การปรับโครงสร้างหนี ้ 14,260 3,143 17,265 4,646 

3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

3.5.1 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - จําแนกตามการจัดชั้นของลูกหน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  กล่าวถึง ต่ํากว่า     

 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 
สํารอง

ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นป ี 3,319,945 3,591,610 888,764 422,734 389,060 2,088,234 10,700,347 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม 

(ลดลง) ในระหว่างป ี (781,513) (394,103) 542,716 1,415,835 2,762,741 863,194 4,408,870 
หนี้สูญตัดบัญช ี - - (99,726) (1,251,562) (2,620,744) - (3,972,032) 
โอนออกจากการขาย

ลูกหนี ้(หมายเหตุฯ 5) (26,382) (3,293) (63,040) (780) (36) - (93,531) 

ยอดปลายป ี 2,512,050 3,194,214 1,268,714 586,227 531,021 2,951,428 11,043,654 
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  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  กล่าวถึง ต่ํากว่า     
 

ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 
สํารอง

ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นป ี 2,658,668 2,041,303 826,501 416,111 272,677 1,275,526 7,490,786 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม                

ในระหว่างป ี 661,277 1,550,307 175,748 1,225,347 1,902,482 812,708 6,327,869 
หนี้สูญตัดบัญช ี - - (113,485) (1,218,724) (1,786,099) - (3,118,308) 

ยอดปลายป ี 3,319,945 3,591,610 888,764 422,734 389,060 2,088,234 10,700,347 

3.5.2  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - จําแนกตามประเภทการกันเงินสํารอง 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 กันเงินสํารอง 
เป็นรายลูกหนี ้

กันเงินสํารอง 
เป็นกลุ่มสินเช่ือ สํารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นป ี 4,502,267 4,109,846 2,088,234 10,700,347 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหว่างป ี 1,195,678 2,349,998 863,194 4,408,870 
หนี้สูญตัดบัญช ี (1,983,416) (1,988,616) - (3,972,032) 

โอนออกจากการขายลูกหนี้ (หมายเหตุฯ 5) (93,531) - - (93,531) 

ยอดปลายป ี 3,620,998 4,471,228 2,951,428 11,043,654 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 กันเงินสํารอง 
เป็นรายลูกหนี ้

กันเงินสํารอง 
เป็นกลุ่มสินเช่ือ สํารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นป ี 2,595,364 3,619,896 1,275,526 7,490,786 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหว่างป ี 2,538,872 2,976,289 812,708 6,327,869 

หนี้สูญตัดบัญช ี (631,969) (2,486,339) - (3,118,308) 

ยอดปลายป ี 4,502,267 4,109,846 2,088,234 10,700,347 

3.5.3 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดต้นป ี 8,948 9,748 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - 
ตัดจําหน่ายระหว่างป ี (802)  (800) 

ยอดปลายป ี 8,146 8,948 
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3.5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 6,309 5,300 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 2,386 1,701 
(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.6 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.6.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 

  
ค่าเผื่อขาดทุนที่บันทึก 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ในบัญชีแล้ว 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ (1) 1 1 - - 1 1 
  (1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั่งปิดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540  

3.6.2 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี้                     
ที่รับโอนมา                                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ทรัพย์สินรอการขาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้จัดชั้นปกต ิ 264,469 263,479 - - - - - - 264,469 263,479 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น

พิเศษ 16,533 17,158 - - - - - - 16,533 17,158 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่า

มาตรฐาน 3,356 2,435 - - - - - - 3,356 2,435 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,536 1,400 - - - - - - 1,536 1,400 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,417 1,465 36 37 13 14 12 12 1,478 1,528 

รวม 287,311 285,937 36 37 13 14 12 12 287,372 286,000 

(1)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนีโ้ดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.6.3 การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับสินเชื่อที่กันสํารองเป็นรายกลุ่ม ( Collective 
Approach) 

3.6.3.1 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหนี้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราที่ใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)                             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3)                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี้จัดชั้นปกต ิ 122,837 122,116 122,837 122,116 0.83 0.94 1,018 1,142 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น

พิเศษ 11,319 12,298 11,319 12,298 11.56 10.44 1,309 1,284 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน 1,811 1,638 1,811 1,638 26.59 30.33 481 497 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 900 891 900 891 26.60 26.43 239 236 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 614 660 614 660 27.67 25.32 170 167 

รวม 137,481 137,603 137,481 137,603   3,217 3,326 

(1) ธนาคารฯไม่ได้น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้างในการค านวณค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ 
ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.6.3.2  สินเชื่อจํานําทะเบียน 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหนี้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราที่ใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)                          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี้จัดชั้นปกต ิ 22,835 20,027 22,835 20,027 1.43 1.63 327 327 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น

พิเศษ 2,816 1,731 2,816 1,731 16.80 16.80 473 291 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน 923 288 923 288 37.75 35.75 348 103 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 236 143 236 143 37.75 35.75 89 51 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 45 33 45 33 37.75 35.75 17 12 

รวม 26,855 22,222 26,855 22,222   1,254 784 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตาม
เกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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3.6.4 ลูกหนีท้ี่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

    ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

 

จํานวนรายลูกหนี้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลหนี้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หลักประกัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ที่บันทึกในบัญชีแล้ว (2)                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก        

เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 1 1 578 737 531 635 578 (3) 737 (3) 

2. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มี

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้า
ข่ายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 4 1,285 662 263 255 49 8 

3. บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง           
การฟ้ืนฟูการดําเนินงาน - - - - - - - - 

4. บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีระบุ            
ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู่ของ
กิจการ - - - - - - - - 

รวม 11 5 1,863 1,399 794 890 627 745 

(1) บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 

3.7 ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ทรัพย์สินท่ีได้จากการช าระหน้ี    

   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน   

ยอดต้นป ี 11,713 11,713 

จําหน่าย - - 

ยอดปลายป ี 11,713 11,713 

   สังหาริมทรัพย์   
ยอดต้นป ี 1,203 6,771 
เพิ่มขึ้น 2,469,289 2,824,383 

จําหน่าย (2,466,117) (2,829,951) 

ยอดปลายป ี 4,375 1,203 

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 16,088 12,916 

   หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า    
ยอดต้นป ี 12,139 11,745 
เพิ่มขึ้น 851 923 

ลดลง (1,119) (529) 

ยอดปลายป ี 11,871 12,139 

   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,217 777 
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3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 32,778 31,363 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 6,053 1,415 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 38,831 32,778 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสํานักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ส้ินปี 2561 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกําหนดมูลค่า
ตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สินท่ีประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ  

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้ 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เม่ืออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ประมาณการราคาตลาดของพ้ืนที่สํานกังาน (บาท/ตร.ม.) 88,145 - 139,951 มูลค่ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น 

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี

ใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารชุด

สํานักงานและ

ส่วนปรับปรุง ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

เครื่องตกแต่ง

ติดต้ัง

คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 595,825 17,509 421,470 529,349 67,633 1,631,786 

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 16,966 - 32,795 26,241 6,734 82,736 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก - - (20,008) (4,111) (12,530) (36,649) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 612,791 17,509 434,257 551,479 61,837 1,677,873 

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 1,526 - 13,030 32,963 3,359 50,878 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก  (6,383) - (6,673) (54,482) (13,546) (81,084) 

โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคา

ทุน (129,974) - - - - (129,974) 

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 145,609 - - - - 145,609 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 623,569 17,509 440,614 529,960 51,650 1,663,302 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:       
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 (หน่วย: พันบาท) 

 

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี

ใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารชุด

สํานักงานและ

ส่วนปรับปรุง ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

เครื่องตกแต่ง

ติดต้ัง

คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 105,761 - 351,944 463,767 41,673 963,145 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับป ี 10,641 - 29,836 21,654 9,307 71,438 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย/  

ตัดจําหน่าย/โอนออก - - (17,388) (2,899) (12,530) (32,817) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 116,402 - 364,392 482,522 38,450 1,001,766 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับป ี 13,572 - 26,775 25,018 7,090 72,455 

โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคา

ทุน (129,974) - - - - (129,974) 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย/ 

 ตัดจําหน่าย/โอนออก - - (4,413) (50,298) (13,300) (68,011) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - - 386,754 457,242 32,240 876,236 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 496,535 17,509 69,719 68,957 23,387 676,107 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 623,569 17,509 53,860 72,718 19,410 787,066 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม:      

2560      71,438 

2561      72,455 

ธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสํานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 จะเป็นดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

อาคารชุดสํานักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม 238,415 247,189 

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้ 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เม่ืออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ประมาณการราคาตลาดของพ้ืนที่สํานกังาน (บาท/ตร.ม.) 88,145 - 139,951 มูลค่ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น 
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ธนาคารฯมีการตีราคาใหม่ ณ ส้ินปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสํานักงาน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระใหม่ไปพร้อมกัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารฯได้เปล่ียนแปลงประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสํานักงานจาก 15 ปี เป็น 30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปล่ียนทันที เป็นต้นไป  

จํานวนเงินท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 

 กําไรหลังภาษีเพ่ิมขึ้น (ลดลง) กําไรต่อหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 (พันบาท) (บาทต่อหุ้น) 
สําหรับปี 2562 3,448 0.004 
สําหรับปี 2563 3,448 0.004 
สําหรับปี 2564 3,448 0.004 
สําหรับปี 2565 3,448 0.004 
ตั้งแต่ปี 2566 - 2591 13,792 (0.015) 

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:  

ราคาทุน 850,160 

หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (583,146) 

มูลค่าตามบัญชสีุทธ ิ 267,014 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:  

ราคาทุน 832,964 

หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (490,709) 

มูลค่าตามบัญชสีุทธ ิ 342,255 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                             

 2561 2560 

มูลค่าตามบัญชตี้นป ี 342,255 359,083 
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 19,098 80,349 
รับโอนเข้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - 795 
จําหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (1,606) (17,143) 

ค่าตัดจําหนา่ย (92,733) (80,829) 

มูลค่าตามบัญชปีลายป ี 267,014 342,255 
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3.11 สินทรัพย์อื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมสุทธ ิ 555,809 469,013 
ดอกเบี้ยค้างรับ 20,365 27,468 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 77,689 64,057 
เงินมัดจํา 60,542 58,089 
ลูกหนี้อื่น 584,727 634,646 
สินทรัพย์อ่ืน ๆ  214,809 213,268 

รวมสินทรัพย์อ่ืน 1,513,941 1,466,541 

3.12 เงินรับฝาก 

 3.12.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,701,977 3,942,431 
ออมทรัพย์ 54,683,842 64,544,344 
จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 10,155,146 8,978,148 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 26,368,304 10,389,836 
  - เกิน 1 ปี 3,551,294 492,353 

บัตรเงินฝาก/ใบรบัฝาก 97,755,169 93,152,160 

รวม 195,215,732 181,499,272 

3.12.2 จําแนกตามระยะเวลาทีเ่หลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 191,278,046 181,094,401 
เกิน 1 ปี 3,937,686 404,871 

รวมเงินรับฝาก 195,215,732 181,499,272 

(1) รวมสัญญาทีค่รบก าหนดแล้ว   

3.12.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากทั้งจํานวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศ 
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3.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 88,209 - 88,209 119,655 - 119,655 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 2,287,710 2,287,710 - 2,269,000 2,269,000 
สถาบันการเงินอ่ืน 852,290 644,500 1,496,790 732,888 731,365 1,464,253 

รวม 940,499 2,932,210 3,872,709 852,543 3,000,365 3,852,908 

3.14 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินกู้ยืมในประเทศ   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,680,000 6,680,000 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 43,000,000 56,921,700 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 36,122 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 

รวม 49,716,919 63,638,619 

3.14.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จํานวนหน่วย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีที่ครบ
กําหนด อัตราดอกเบี้ย 

 2561 2560 (บาท) 2561 2560   
 (ล้านหนว่ย) (ล้านหนว่ย)  (ล้านบาท) (ลา้นบาท)   

ปี 2557 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 0.80 0.80 1,000 800 800 ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี 

รวม    6,680 6,680   

3.14.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 
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ช่วงเวลา       
ท่ีออกหุ้นกู้ 

ประเภท     
หุ้นกู้ 

จํานวนหน่วย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ท่ีตราไว้  

ยอดคงเหลือ                              
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปีท่ีครบ
กําหนด อัตราดอกเบี้ย 

  2561 2560 (บาท) 2561 2560   

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว - 5.50 1,000 - 5,500 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ               

1.95 - 2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว 10.00 10.00 1,000 10,000 10,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ             

1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะสั้น - 7.50 1,000 - 7,500 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ             

1.75 - 1.80 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะสั้น - 15.922 1,000 - 15,922 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ           

1.38 - 1.55 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว 5.00 5.00 1,000 5,000 5,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ             

1.85 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว - 5.00 1,000 - 5,000 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ             

1.85 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 8.00 1,000 8,000 8,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ          

1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ          

1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 3.00 - 1,000 3,000 - ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ          

1.68 ต่อปี 
 

ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 4.00 - 1,000 4,000 - ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ          
1.65 ต่อปี 

ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 6.00 - 1,000 6,000 - ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ          
1.75 ต่อปี 

ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 2.00 - 1,000 2,000 - ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ          
2.05 ต่อปี 

รวม     43,000 56,922   

3.14.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อป ี

3.15 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี 251,348 172,851 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 22,758 17,148 
ต้นทุนดอกเบี้ย 7,968 6,058 
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างป ี (11,590) (11,691) 
ส่วนท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร ์ (1,544) 20,051 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน 9,953 42,930 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอื่น 7,478 4,001 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายป ี 286,371 251,348 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 96,685 95,870 

รวมสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี 383,056 347,218 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 35,313 28,925 
ต้นทุนดอกเบี้ย 10,195 7,936 

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (8,528) (11,547) 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 36,980 25,314 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของธนาคารฯที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจํานวนประมาณ 112 ล้านบาท และ 99 
ล้านบาท ตามลําดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็นจํานวนประมาณ 11 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของธนาคารฯประมาณ 21 ปี  

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

อัตราคิดลด 1.72 - 4.02 1.45 - 3.67 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5.00 5.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% 

อัตราคิดลด (10,626) 11,169 (9,800) 10,310 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 10,954 (10,479) 10,146 (9,698) 
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กําหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน และมีผลกระทบให้ธนาคารฯมีหนี้สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท 
ธนาคารฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไร
ขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

3.16  หนี้สินอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอ่ืน ๆ ค้างจ่าย 240,570 312,805 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 390,106 611,491 
รายได้รับลว่งหน้า 1,442,405 1,060,312 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,393,364 1,901,133 
บัญชีพักเจ้าหนี้ 1,082,473 1,282,132 
หนี้สินอ่ืน ๆ  321,862 321,394 

รวมหนี้สินอ่ืน 5,870,780 5,489,267 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสสําหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจําปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่
สําหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจําปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าว
นั้นจะมีการกันส่วนไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ท้ังนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดย
คํานวณจากราคาหุ้นถัวเฉล่ียรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชําระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้ว
เป็นจํานวนเงินประมาณ 311 ล้านบาท และ 309 ล้านบาท ตามลําดับ 

3.17 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเป็นจํานวน 627,952,146 หุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ มีจํานวน 104 หุ้น 
ตั้งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ 

3.18 เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการ
ดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 



เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

A8-48 

ธนาคารฯดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การ
ดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจํานําทะเบียน สินเชื่อ
ธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจําหน่ายรถยนต์ ฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น 

สําหรับเงินกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงินสํารองส่วนเกินจากการจัดชั้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 2,543,024 2,543,024 
เงินสํารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 15,959,967 15,036,972 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 197,999 218,860 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (972,378) (734,918) 

รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 27,928,288 27,263,614 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 27,928,289 27,263,615 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินสํารองส่วนเกิน 664,553 668,708 
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 571,301 739,109 

รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 7,915,854 8,087,817 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายท้ังส้ิน 35,844,143 35,351,432 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

อัตราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ กฎหมายกําหนด ธนาคารฯ กฎหมายกําหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของ 
 เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.85 6.375 15.98 5.75 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.85 7.875 15.98 7.25 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 22.91 10.375 20.72 9.75 

เพื่อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วั นที่ 30 มิถุนายน 2561 ไว้ใน 
Website ของธนาคารฯเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 แล้ว 
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3.19 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ยอดคงเหลือต้นป ี 20,020 21,725 
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงลดลงระหว่างป ี (26,848) (1,705) 

 (6,828) 20,020 
บวก (หัก): ผลกระทบของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,366 (4,004) 

ยอดคงเหลือปลายป ี (5,462) 16,016 

3.20 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานักงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของอาคารชุดสํานักงานและบันทึก
โอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือต้นปี 257,735 261,143 
ตีราคาใหม่ 145,610 - 
โอนไปกําไรสะสม (18,191) (3,408) 
 385,154 257,735 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (77,031) (51,547) 
ยอดคงเหลือปลายปี 308,123 206,188 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

3.21 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 695,923 573,700 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 147,221 143,968 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 8,082,323 6,527,057 
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 7,811,594 8,286,284 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 16,737,061 15,531,009 
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3.22 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 (หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 
เงินรับฝาก 2,577,098 2,289,028 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 11,108 18,994 
เงินนําส่งสถาบนัคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,113,755 1,014,368 
ตราสารหนี้ที่ออก   

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 320,050 358,945 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 920,290 983,432 

เงินกู้ยืม 946 18,418 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,943,247 4,683,185 

3.23 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ิน สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกนั 6,135 8,784 
- การบริการการประกันภัย 2,213,037 2,357,816 
- การจัดการ 28,569 5,766 
- การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 15,170 8,391 
- อ่ืน ๆ 956,273 889,879 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,219,184 3,270,636 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (92,888) (110,866) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,126,296 3,159,770 

3.24 ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลีย่น (675) - 
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (1,926) (13,831) 

- ตราสารหนี ้ 15,641 14,738 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 13,040 907 
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3.25 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 
(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

กําไรจากการขาย   
- เงินลงทุนเผื่อขาย 1,149 186 
- เงินลงทุนทั่วไป 437,856 15,559 

รวม 439,005 15,745 
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า    

- เงินลงทุนทั่วไป 1,024 3,811 
รวม 1,024 3,811 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 440,029 19,556 

3.26 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,000 - 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาํหนด (โอนกลับ) (331) 139 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,389,529 2,760,309 

รวม 2,390,198 2,760,448 

3.27 รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 67,723 77,268 
รายได้เงินปันผล 49,521 125,796 
กําไรจากการขายลูกหน้ี (หมายเหตุฯ 5) 52,588 - 
อื่น ๆ 74,844 34,681 
รวม 244,676 237,745 

3.28 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 
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(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 56,730 53,314 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจําหน่าย 92,732 80,832 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 508,767 400,405 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 79,542 75,058 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 131,280 105,109 
อื่น ๆ 233,745 220,493 
รวม 1,102,796 935,211 

3.29 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรบัปี 1,465,025 1,255,243 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 
 และการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (237,866) (195,132) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,227,159 1,060,111 

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย  5,370 341 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ (29,122) - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3,178 13,397 

ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (20,574) 13,738 

รายการกระทบยอดจํานวนเงนิระหว่างคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชกีับอัตราภาษีที่ใช้สําหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 6,136,922 5,360,668 
อัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคล  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลคูณอัตราภาษี 1,227,385 1,072,134 
ผลกระทบทางภาษขีองรายได้สุทธิที่ไดร้ับยกเว้นไม่ต้องนํามาเสียภาษีและ

ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ไมส่ามารถใช้เป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีได้ (226) (12,023) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,227,159 1,060,111 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์/หนี้สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในส่วนของกําไร

หรือขาดทุนสาํหรับปสีิ้นสดุวันที่ 31 
ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  590,286 417,647 172,639 162,542 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 21,993 22,264 (271) (734) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 2,374 2,428 (54) 78 
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได ้ 33,782 29,688 4,094 (627) 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์ (35,563) (23,299) (12,264) (12,768) 
การบันทึกสญัญาเช่าการเงิน (162) 6,013 (6,175) (10,506) 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (2,983) (1,772) (1,211) (283) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (77,031) (54,293) - - 
ส่วน (เกิน) ต่ํากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน 1,366 (4,004) - - 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ ์ 1,917 5,749 (3,832) (861) 
ค่านายหนา้และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                   

เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย (562,229) (506,522) (55,707) (33,218) 
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า 179,221 116,891 62,330 3,614 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 298,538 218,108 80,430 67,395 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 76,610 69,444 3,990 1,569 

อ่ืน ๆ 123,231 129,334 (6,103) 18,931 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  651,350 427,676 237,866 195,132 

3.30 องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

เงินลงทุนเผื่อขาย:   
ขาดทุนที่เกิดขึ้นระหวา่งป ี (25,699) (1,519) 
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สําหรบักําไรที่รวมอยู่ใน 
  กําไรหรือขาดทุน 

 
(1,149) 

 
(186) 

 (26,848) (1,705) 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 145,610 - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (15,888) (66,983) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 102,874 (68,688) 
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (20,574) 13,738 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรบัปสีุทธ ิ 82,300 (54,950) 
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3.31 ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 
จํานวนก่อน

ภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี
จํานวนสุทธิ

จากภาษ ี
จํานวนก่อน

ภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย)  

ภาษ ี
จํานวนสุทธิ

จากภาษ ี
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคา่เงิน

ลงทุนเผื่อขาย (26,848) 5,370 (21,478) (1,705) 341 (1,364) 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย ์ 145,610 (29,122) 116,488 - - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณติศาสตร์
ประกันภัย (15,888) 3,178 (12,710) (66,983) 13,397 (53,586) 

 102,874 (20,574) 82,300 (68,688) 13,738 (54,950) 

3.32 ก าไรต่อหุน้ 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จํานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุน้สามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือ
หุ้นสามัญทุกประการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

กําไรส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท) 4,909,763 4,300,557 
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (พันหุ้น) 921,568 921,568 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 5.33 4.67 

3.33 รายการธุรกิจกับบคุคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) บริษัทใหญ ่
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ไฮเวย์ จํากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิโก้ จํากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด (อยู่ในระหว่างการชําระบัญชี) ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสีซิ่ง จํากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
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ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ่   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)   

เงินรับฝาก 641,306 237,142 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 89 59 
เงินปันผลค้างจ่าย 3,593,665 2,764,357 
หน้ีสินอื่น 123,647 130,011 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    
สินทรัพย์อื่น:   
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด 31,216 1,874 
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 322 369 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 9 9 
เงินรับฝาก:   
   บริษัท ไฮเวย์ จํากัด  69,583 54,780 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด  438,790 137,867 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  170,036 160,538 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จํากัด  40,748 33,986 
   บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด 714,061 38,216 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด                                                                           

(อยู่ในระหว่างการชําระบัญชี) 
32,898 32,899 

   บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด 1,561 5,958 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน):   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 78,391 141,913 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด  209,213 253,113 
   บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด 269,931 254,580 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย:   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 6 7 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด  105 399 
   บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด 13 12 
   บริษัท ไฮเวย์ จํากัด 6 5 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด 474 71 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  161 40 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จํากัด  90 65 
   บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด 188 2 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)   
หน้ีสินอื่น:   
   บริษัท ไฮเวย์ จํากัด 108,910 67,200 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด 16,928 177 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จํากัด 4,274 7,581 
ภาระผูกพัน - การค้ําประกัน:   

บริษัทใหญ่   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1,136 1,136 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 540 765 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 440 440 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด 200 100 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 918 1,018 
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด 100 300 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2561 และ
การเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันท่ี                     
1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันท่ี                     
31 ธันวาคม 2561 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย์):     
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 300,000 - - 300,000 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 

จํากดั - 100,000 - 100,000 
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ในระหว่างปี ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตก
ลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
   

 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี                      
31 ธันวาคม  

 2561 2560 เงื่อนไขและนโยบายในการกําหนดราคา 

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี    
บริษัทใหญ่    
ดอกเบี้ยรับ 1 6 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
รายได้อื่น 1,000 1,000 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและ

การเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
และงานด้านธุรการ 

1,489,551 1,478,673 คํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี้ยจ่าย 6,009 7,860 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายอื่น 12,292 10,652 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    

ดอกเบี้ยรับ 9,038 9,459 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 608 1,402 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
รายได้ค่าบริการประกันภัย 30,600 - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
รายได้อื่น 9,014 4,502 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 387,610 230,160 คํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าใช้จ่ายค่าบริการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับ 
 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

426,000 345,000 คํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 55,799 52,605 อา้งอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น 
ดอกเบี้ยจ่าย 7,937 6,411 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายอื่น 2,290 4,705 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาท่ีใช้กับลูกค้ารายอื่น 

เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สินเชื่อ (1) 2,140 2,629 
(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 
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รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินรับฝาก 97,403 93,274 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานที่จ่ายจริง
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสําคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 162 147 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 14 13 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 20 23 

รวม 196 183 

3.34 ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ธนาคารฯมีส่วนงานท่ีรายงานท้ังส้ิน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  สินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 

2.  สินเชื่อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท
หรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่าง  ๆ และการ
ให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  บริหารเงินและอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทําหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารและส่วนงานอื่น ๆ  

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานข้างต้น 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุร กิจแยกจากกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าค่าใช้จ่ายดําเนินงานโดยใช้
เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื่อและรายได้ดํา เนินงานของแต่ละส่วนงานดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ
บริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดําเนินงาน 
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การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก 

ธนาคารฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดยีวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว 

ในปี 2561 และ 2560 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ
กิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

A8-60 

ข้อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561       

รายได้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 13,619 1,272 1,032 15,923 - 15,923 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 2,763 2,763 (2,763) - 

รวมรายได้ 13,619 1,272 3,795 18,686 (2,763) 15,923 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,113 1,157 524 11,794 - 11,794 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,015 121 (10) 3,126 - 3,126 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ 491 (6) 3,281 3,766 (2,763) 1,003 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 13,619 1,272 3,795 18,686 (2,763) 15,923 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (298) (20) (796) (1,114) - (1,114) 
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (6,520) (530) (1,995) (9,045) 2,763 (6,282) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (3,005) 20 595 (2,390) - (2,390) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (9,823) (530) (2,196) (12,549) 2,763 (9,786) 

       

ก าไรตามส่วนงาน 3,796 742 1,599 6,137 - 6,137 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (1,227) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี      4,910 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560       

รายได้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 12,946 1,180 490 14,616 - 14,616 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 2,636 2,636 (2,636) - 

รวมรายได้ 12,946 1,180 3,126 17,252 (2,636) 14,616 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,414 1,085 349 10,848 - 10,848 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,087 78 (5) 3,160 - 3,160 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ 445 17 2,782 3,244 (2,636) 608 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 12,946 1,180 3,126 17,252 (2,636) 14,616 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (266) (26) (740) (1,032) - (1,032) 
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (5,652) (507) (1,940) (8,099) 2,636 (5,463) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (1,529) 29 (1,260) (2,760) - (2,760) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (7,447) (504) (3,940) (11,891) 2,636 (9,255) 

       

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 5,499 676 (814) 5,361 - 5,361 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (1,060) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี      4,301 
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ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 207,790 28,853 54,055 290,698 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 31 2 754 787 

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 
สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 213,392 31,564 43,319 288,275 
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 18 1 657 676 

3.35 กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 
2561 และ 2560 ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 134 ล้านบาท และ 115 ล้านบาท ตามลําดับ 

3.36 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 3.36.1 การรับอาวัล การค้ําประกัน และภาระผูกพัน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

การค้ําประกันอื่น 753,963 627,912 
วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกค้ายังไม่ได้ถอน 351,660 575,279 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.4) 1,200,000 1,200,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.4) 717,751 - 
อื่น ๆ 517,961 1,034,498 

รวม 3,541,335 3,437,689 
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3.36.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนรวมประมาณ 
333 ล้านบาท และ 344 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่ส้ินสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าจะ
ไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงิน 

3.36.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตรา
คงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา สัญญา
ดังกล่าวมีอายุประมาณ 1 - 15 ปี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
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จ่ายชําระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 159 144 
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี 203 233 
มากกว่า 5 ปี 32 37 

ค)       ธนาคารฯ มีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการ
รับประกันดังกล่าวมีกําหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย  

3.37 เครื่องมือทางการเงิน 

3.37.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญาทางการเงินทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ที่มีต่อธนาคารฯเมื่อครบกําหนดได้ หรือ  จงใจไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาที่จะชําระหนี้ให้กับธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค้ําประกันการกู้ยืม
และอื่นๆ 

ธนาคารฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารฯกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี้ 
นอกจากนี้ธนาคารฯ ได้นําระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อยโดยสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อนความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    



เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ธนาคารฯได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้นธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญ
จากการให้สินเชื่อและการค้ําประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตัวอยู่
ในระดับต่ําเนื่องจากธนาคารฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดที่ธนาคารฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ แสดงอยู่
ในงบการเงิน 

คุณภาพของความเส่ียงจากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคารฯ ซึ่งเป็นเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของ
ธนาคารฯมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเส่ียงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินกําหนดชําระของธนาคารฯสามารถจําแนกคุณภาพของ
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และ
สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุ่ม สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึง 
สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่
มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่า
ร้อยละ 2   

ความเส่ียงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อจําแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

สินเชื่อที่ยังไม่เกินกําหนดชําระ   
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก 56,197 55,544 
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง 54,864 53,935 
สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง 11,777 12,637 

รวม 122,838 122,116 
สินเชื่อที่เกินกําหนดชําระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน  11,319 12,298 
สินเชื่อที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 90 วัน 3,324 3,189 

รวมทั้งหมด 137,481 137,603 

3.37.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคารฯเพื่อให้การบริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง การบริหารจัดการความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามาประยุกต์ใช้  โดยความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารฯจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจําลอง Value at Risk 
(VaR) รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเส่ียงแต่ละประเภท นอกจากนี้ธนาคารฯยังได้ใช้
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กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง Value at Risk 
และการประเมินความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเส่ียงในกรณีที่
ตัวแปรจากแบบจําลองได้ถูกกําหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเส่ียงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 

 3.37.2.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีราคาซื้อขายในตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีราคาซื้อขาย
ในตลาด ณ วันที่ในงบการเงินประเมินโดยแบบจําลองภายในตามหลักการ  Value at Risk ค่า
ความเส่ียงที่คํานวณได้จากแบบจําลอง Value at Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสีย
สูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีราคาซื้อขายในตลาด   
ตราสารทุน 1 1 
ตราสารหน้ี 7 3 
ตราสารอนุพันธ์ - 3 

3.37.2.2 ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจาก
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคงที่ของ
ธนาคารฯ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกําหนดให้การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นทันทีและ
ยังไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สิน แสดงดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ความอ่อนไหวของ                                    รายได้

ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย   
   ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1 283.08 313.23 
   ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 (283.08) (313.23) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการดําเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิท่ีเกิดขึ้นจะน้อยกวา่ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น 
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ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้
นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว 

3.37.2.3 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 ธนาคารฯมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มีอัตรา

ดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ 
ตามอัตรา

ตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,189 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 51,465 1,624 53,089 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - 6 6 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,421 4,573 6,994 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี (1) 25,170 204,428 7,611 237,209 

 25,170 258,314 15,003 298,487 
หน้ีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 56,785 137,830 601 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 746 3,026 101 3,873 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 238 238 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - - 11 11 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม - 49,717 - 49,717 

 57,531 190,573 951 249,055 
 (1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มีอัตรา

ดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ 
ตามอัตรา

ตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,323 1,323 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 41,808 1,368 43,176 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,957 1,975 5,932 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี (1) 27,340 214,248 4,019 245,607 

 27,340 260,013 8,685 296,038 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มีอัตรา

ดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ 
ตามอัตรา

ตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
 
หน้ีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 68,206 113,012 281 181,499 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 735 3,022 96 3,853 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 431 431 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - - 30 30 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม - 63,639 - 63,639 

 68,941 179,673 838 249,452 
 (1)   ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

เครื่องมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันท่ีครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 
(หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันท่ีในงบการเงินได้ดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เมื่อทวง

ถาม 0 - 3 เดือน 
3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 100 51,068 - 297 - 51,465 1.7444 
เงินลงทุนสุทธิ - 1,727 506 188 - 2,421 2.6722 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 2,367 16,658 42,510 116,404 26,489 204,428 7.2477 
 2,467 69,453 43,016 116,889 26,489 258,314  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 3,104 68,914 61,874 3,938 - 137,830 1.6413 
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน 94 547 140 2,245 - 3,026 0.3561 
ตราสารหน้ีท่ีออกและ 
 เงินกู้ยืม 37 10,000 21,000 12,000 6,680 49,717 2.1992 
 3,235 79,461 83,014 18,183 6,680 190,573  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เมื่อทวง

ถาม 0 - 3 เดือน 
3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 1 41,510 - 297 - 41,808 1.5000 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,404 1,262 289 2 3,957 2.7386 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 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  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 2,673 64,562 45,372 405 - 113,012 1.4932 
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน 22 516 215 2,269 - 3,022 0.3437 
ตราสารหน้ีท่ีออกและ 
 เงินกู้ยืม 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  

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้) ตามที่แสดงในตาราง
ข้างต้นแสดงยอดก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

3.37.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอ
ต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารฯได้ ความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้ างของสินทรัพย์และ
หนี้สินและการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับ
ภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยหน่วยงาน
บริหารเงินจะทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเส่ียงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเส่ียงจะติดตาม
และควบคุมการดํารงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้เป็นไปตามขอบเขตที่กําหนด 

นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด 
การกระจุกตัวของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ 
(Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องใน
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ตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเส่ียงของธนาคารฯในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น 
ในส่วนของความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา  
(Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่ําเสมอ 
การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเส่ียงและผลตอบแทน
อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้
ถูกจัดทําขึ้นเพื่อให้สามารถนํามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือที่กล่าวไว้ข้างต้นธนาคารฯยังกําหนดสัดส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อควบคุมความเส่ียง โดยฐานะความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่ําเสมอเป็นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั้งสถานการณ์ของธนาคารฯและ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นท้ังระบบสถาบันการเงิน ซึ่งทําให้มีปริมาณเงินไหลออกจากธนาคารฯมากกว่าปกติ  

ธนาคารฯมีแหล่งที่มาของเงินทุนท่ีสําคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุน
จากเงินฝากยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่ําโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับธนาคารฯต่อไป 
นอกจากนี้ธนาคารฯยังมีหุ้นกู้ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจํานวนหนึ่ง  สําหรับการใช้ไปของเงินทุน
นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะดํารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ธนาคารฯมีวงเงินที่อาจจะให้สินเชื่อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็น
การสนับสนุนสภาพคล่องยามจําเป็นสําหรับบริษัทในกลุ่ม  

3.37.3.1 ปริมาณของหนี้สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

น้อยกว่า              
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี รวม 

หน้ีสิน 152,492 83,020 24,863 260,375 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

น้อยกว่า              
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี รวม 

หน้ีสิน 170,031 56,935 32,384 259,350 

 เมื่อครบกําหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกนํามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึง
ร้อยละ 90 โดยเฉล่ีย ดังนั้นเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริมาณเงินจะต่ํากว่าข้อมูลตาม
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่ง
นั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงินฝากทั้งสองประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่
อ่อนไหวและไม่มีการเคล่ือนย้ายปริมาณเงินท่ีรวดเร็ว 
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3.37.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเส่ียง  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   

   เงินสด 1,189 1,323 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 53,089 43,177 

   เงินลงทุนช่ัวคราวสุทธ ิ 6,784 5,520 

   รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1) 61,062 50,020 

   ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1) 43,063 30,189 
(1)   สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

 ธนาคารฯมีนโยบายในการดํารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดยจะต้องสูง
กว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งคํานวณเป็นรายวันอยู่ที่ 61,062 ล้านบาท และ 50,020 ล้านบาท 
ตามลําดับ สูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายในซึ่งธนาคารฯพิจารณาเป็นราย
วันที่ 43,063 ล้านบาท และ 30,189 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอท่ีจะรองรับความต้องการสภาพคล่องที่
อาจจะเกิดขึ้น 

3.37.3.3 วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 เม่ือ     ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  

รายการ 
ทวงถาม 

0 - 3 
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,189 - - - - - - 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธ ิ 1,724 51,068 - 297 - - - 53,089 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 6 - - - - - 6 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 4,643 1,948 188 - 215 - 6,994 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,233 17,119 44,180 121,288 46,080 - 6,309 237,209 
 5,146 72,836 46,128 121,773 46,080 215 6,309 298,487 
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 60,490 68,914 61,874 3,938 - - - 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 941 547 140 2,245 - - - 3,873 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238 - - - - - - 238 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ - 5 6 - - - - 11 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 10,000 21,000 12,000 6,680 - - 49,717 
 61,706 79,466 83,020 18,183 6,680 - - 249,055 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 เม่ือ     ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  

รายการ 
ทวงถาม 

0 - 3 
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด เกิดรายได ้ รวม 

ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้น         
การรับอาวัลตัว๋เงินและการค้ํา

ประกัน การกู้ยืม 2 250 38 18 - 446 - 754 
ภาระผูกพันอ่ืน - 1,318 623 495 - 351 - 2,787 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 เม่ือ     ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  

รายการ 
ทวงถาม 

0 - 3 
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,323 - - - - - - 1,323 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธ ิ 1,369 41,510 - 297 - - - 43,176 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 3,162 2,059 289 2 420 - 5,932 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 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 
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 71,160 64,562 45,372 405 - - - 181,499 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 853 516 215 2,269 - - - 3,853 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 431 - - - - - - 431 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ - - - 30 - - - 30 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 22,574 11,348 23,000 6,680 - - 63,639 
 72,481 87,652 56,935 25,704 6,680 - - 249,452 
ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้น         
การรับอาวัลตัว๋เงินและการค้ํา

ประกัน การกู้ยืม 2 10 31 14 - 571 - 628 
ภาระผูกพันอ่ืน - - 13 2,222 - 575 - 2,810 

สําหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯ จะเปิดเผยใน 
Website ของธนาคารฯ ภายในเดือนเมษายน 2562 

3.37.4 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียงและ
เพื่อค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 
ดังนี ้
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ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) 

ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็น
เครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 

มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมขาดทุน 

ปี 2562 1,200 (11) 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 

มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมขาดทุน 

ปี 2562 1,200 (30) 

ข) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) 

ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็น
เครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 

มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมกําไร 

ปี 2562 718 6 

3.37.5  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายการ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 1,189 1,189 1,323 1,323 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 53,089 53,089 43,176 43,176 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6 6 - - 
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เงินลงทุนสุทธิ  6,994 7,774 5,932 7,352 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 229,108 (1) 232,448 236,985 (1) 240,066 
หน้ีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 195,216 195,216 181,499 181,499 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,873 3,873 3,853 3,853 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 238 238 431 431 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 11 11 30 30 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 49,717 49,697 63,639 63,792 

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีของเงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับไม่
รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,951 ล้านบาท และ 2,088 ล้านบาท ตามล าดับ 

ในการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงนิน้ัน มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญตามความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง และสําหรับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินนั้น คือ มูลค่า
ตามบัญชีสุทธิของเครื่องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมด 

3.38 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สิ นท รั พ ย์ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม      

ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6 - 6 - 6 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 4 4 - - 4 
ตราสารหน้ี 6,780 - 6,780 - 6,780 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 39 - - 39 39 
อาคารชุดสํานักงาน 624 - - 624 624 

หน้ีสินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 11 - 11 - 11 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,189 1,189 - - 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  53,089 2,370 50,323 396 53,089 
เงินลงทุนท่ัวไป 210 - - 990 990 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้าง
รับ 229,108 (1) - 60,035 172,413 232,448 

หน้ีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 195,216 57,386 137,830 - 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,873 847 3,026 - 3,873 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 238 238 - - 238 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 49,717 - 49,697 - 49,697 

(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,951 ล้านบาท 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สิ นท รั พ ย์ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 8 8 - - 8 
ตราสารหน้ี 5,512 - 5,512 - 5,512 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 33 - - 33 33 
อาคารชุดสํานักงาน 478 - - 478 478 

หน้ีสินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 30 - 30 - 30 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,323 1,323 - - 1,323 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  43,176 2,169 40,710 297 43,176 
เงินลงทุนท่ัวไป 412 - - 1,832 1,832 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้าง

รับ 236,985 (1) - 63,353 176,713 240,066 

หน้ีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 181,499 68,487 113,012 - 181,499 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,853 831 3,022 - 3,853 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 431 431 - - 431 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 63,639 - 63,792 - 63,792 
(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,088 ล้านบาท 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

จํานวน               
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 
 ในเดือน 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ (ล้านบาท)  

  (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น)   
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 

สําหรับปี 2560 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ
วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 

3.00 3.00 2,765 มกราคม 2561 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560   2,765  

     
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 

สําหรับปี 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 

3.90 3.90 3,594 มกราคม 2562 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561   3,594  

5. เหตุการณ์ส าคัญในระหว่างปี 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ธนาคารฯและบริษัท ออล-เวย์ส จํากัด (บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้) ได้ลงนามในสัญญาการ
โอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ โดยธนาคารฯจะ
โอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และบริษัท ออล-เวย์ส จํากัด จะโอนขายธุรกิจบัตรเครดิต และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2561 ธนาคารฯได้ทําการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ประสบ
ความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อย 

6. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 ธนาคารฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือ  
ส่วนของเจ้าของ 

  



เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 

A8-76 

 (หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,270,636 3,293,292 
รายได้ค่าส่งเสริมการขายท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - 751,879 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - 774,535 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 



สรุปต ำแหน่งรำยกำรที่ก ำหนดตำมแบบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

C-1 

สรุปต ำแหน่งรำยกำรที่ก ำหนดตำมแบบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

หัวข้อ หน้ำ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-1 ถึง 1-4 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 2-1 ถึง 2-15 

3. ปัจจัยความเส่ียง หน้า 3-1 ถึง 3-15 

4. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น หน้า 6-1 ถึง 6-2 

5. ผู้ถือหุ้น หน้า 7-1  

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล หน้า 7-14 

7. โครงสร้างการจัดการ หน้า 8-1 ถึง 8-24 

8. การก ากับดูแลกจิการ หน้า 9-1 ถึง 9-20 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 10-1 ถึง 10-6 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง หน้า 11-1 ถึง 11-4 

11. รายการระหว่างกัน หน้า 12-1 

12. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ หน้า 13-1 ถึง 13-7 

13. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 14-1 ถึง 14-11 

 
หมายเหตุ:  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของธนาคาร  

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)  
 

 




