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รายงานจากคณะกรรมการ 

ปี 2561 เป็นอีกปีหน่ึงที่มีความท้าทายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ด้วยเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับปานกลาง
โดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ 4.1 จากการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวใน
ระหว่างปี ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและการส่งออกมีการชะลอตัวลง  ในขณะที่การบริโภค
ภายในประเทศยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแมจ้ะยังมีความกังวลต่อหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง  ยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศฟื้นตัวจากฐานที่ต่ าและขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยัง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเติบโตและพัฒนาการปฎิรูปเศรษฐกิจ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยโลกได้กลับเข้าสู่ทิศทาง
ขาขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ใน
เดือนธันวาคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายทางการเงินและสอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยโลก 

เศรษฐกิจโลกก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนท่ีทวีความรุนแรงขึ้น และ
สร้างความกดดันไปทั่วโลก โดยยังไม่มีท่าทีที่จะคล่ีคลายลงในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง 
กอปรกับภาวะตลาดทุนที่ผันผวนเป็นอย่างมากและยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในปีนี้ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ซึ่งสร้างความผันผวนท้ังในตลาดหุ้นและค่าเงินในตลาดเกิดใหม่
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทยังคงสามารถรักษามูลค่าไว้ได้จากการที่ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูง
และระดับเงินส ารองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง  

ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2561 สินเชื่อยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.0 โดยเป็นการขยายตัว           
ที่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรายย่อยเปน็หลัก การเติบโตดังกล่าวแม้ว่าจะมาจากอุปสงค์ที่มากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาถึง
หน้ีภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นผลให้ภาครัฐเริ่มออกมาตรการการควบคุมเพื่อลดความร้อนแรงในตลาดสินเชื่อที่
ขยายตัวอย่างขาดวินัย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยได้มุ่ งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลและสนับสนุนยุคสังคมไร้เงินสด โดยยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง
เป็นรายได้หลักของค่าธรรมเนียมธนาคาร และเร่งลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลและ
โทรศัพท์มือถือเพื่อแย่งชิงการเป็นผู้น าในด้านน้ี  การบังคับใช้ของกฎเกณฑ์ใหม่อื่นๆ ยังสร้างผลกระทบต่อการท าธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ อาทิ เกณฑ์การก ากับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
รวมถึงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งควบคุม
ให้การปล่อยสินเชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังได้ให้ความส าคัญและติดตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีการเล่ือนการบังคับใช้มาตรฐานไปยังปี 2563 ก็ตาม 

ภายใต้ความท้าทายต่างๆ ในปี 2561 การด าเนินธุรกิจของทิสโก้ยังคงเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ด้วยก าไรสุทธิจ านวน 
7,016 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งการเติบโตมาจากทั้งอัตราการท าก าไรของธุรกิจหลักที่ยังอยู่ในระดับสูง 
คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น และค่าใช้จ่ายการกันส ารองที่ลดลง ตลอดจนการรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและการขาย
ธุรกิจในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการปล่อยสินเชื่อจะยังไม่กลับสู่การเติบโตซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
ของทิสโก้ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องของสัดส่วนสินเชื่อไปสู่ธุรกิจที่ให้ผลก าไรสูงและสร้าง
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดี ส่งผลให้อัตราผลก าไรของทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ และสามารถรักษาอัตราความ
เพียงพอของเงินกองทุน และอัตราส่วนส ารองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม ขณะที่ยังคงมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับสูงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในทุกส่วนของธุรกิจ 
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A-2 

ด้วยความมุ่งมั่นในการท าธุรกิจสินเชื่อที่ทิสโก้มีความเชี่ยวชาญ  ทิสโก้ได้โอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตร
เครดิตในระหว่างปี และยังคงมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อรถยนต์ รวมถึงการขยายตัวใน
ธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจธนบดีธนกิจ นอกจากนี้ ทิสโก้ได้ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์อย่างค่อย
เป็นค่อยไปในรูปแบบสินเชื่อจ าน าทะเบียน ผ่านช่องทางสาขา “สมหวัง เงินส่ังได้” ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า และ
สามารถเพิ่มจ านวนสาขาเป็น 240 สาขาทั่วประเทศ ทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นสินเชื่อธุรกิจและบริการทางการเงิน รวมถึงการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก โดยในปีที่ผ่านมา ทิสโก้ประสบความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาและ
รับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่เสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) (CMAN) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ใน
ส่วนของธุรกิจลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ทิสโก้ยังคงเป็นผู้น าในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ให้
ค าแนะน าเรื่องการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการออมเพื่อการเกษียณและการวางแผนภาษี 

ทิสโก้ได้รับการยกย่องด้านผลประกอบการเป็นเลิศในปี 2561 จากรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงาน
ยอดเยี่ยม” อันทรงเกียรติจากงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล “บริษัทที่มีการ
บริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น” ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากการบริหารกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ดีแล้ว ทิสโก้ยังได้รับการยกย่องในดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยในปี 2561 ทิส
โก้เป็น 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 ของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือกลุ่ม
หลักทรัพย์ ESG 100 ประจ าปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยังได้รับ “รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับ
ดีเด่น” พร้อมกับ “รายงานความยั่งยืน Most Improved” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย 

ความท้าทายของสภาวะการด าเนินธุรกิจยังด าเนินต่อไปในปี 2562 ผลกระทบจากการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจโลกจะ
เริ่มเห็นได้ชัดจากสงครามการค้าที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งส่งผลกดดันต่อภาคการส่งออกและการเติบโตโดยรวมของไทย ถึงแม้ว่าปัจจัย
ภายนอกจะส่งผลในด้านลบ แต่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงหนุนจากโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญกับความผันผวนมาก
ขึ้นจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ภาวะสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มลูกค้ารายย่อย 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ต่างๆ จากหลายหน่วยงานควบคุมจะเพิ่มแรงกดดันต่อ
ผู้ให้บริการทางการเงินในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและนโยบายควบคุมการปล่อย
สินเชื่ออย่างรอบคอบ ในปี 2562 ยังเป็นวาระท่ีทิสโก้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 50 ของการเป็นสถาบันการเงินท่ียั่งยืน เรายังคงตั้งใจสานต่อ
การด าเนินธุรกิจตามค่านิยมของทิสโก้ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์ เพื่อเอาชนะทุกความท้าทายและความไม่
แน่นอน และน าความส าเร็จสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงานที่ให้การสนับสนุนทิ
สโก้มากว่า 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) ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทมหำชนท่ีไม่ใชธ่นำคำรพำณิชย์ เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และ
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนำคำรทิสโก้  

ปัจจุบันบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีกำรประกอบธุรกิจอื่นใด มีธนำคำรทิสโก้ 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 ผู้บริหำร และพนักงำนจะน 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 



ส่วนที ่1 หัวข้อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

1-2 

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 ควำมเส่ียง 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ท่ีต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดยผู้บริหำรจะน ำ
ปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดแนวทำงขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรในกำรน ำกลยุทธ์มำใช้ปฏิบัติ กลุ่มทิสโก้
ได้น ำเอำเทคนิค Balanced Scorecard มำใช้ในกำรสร้ำงควำมสมดุลของกลยุทธ์ใน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำ  
ด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู้ โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลงำนหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละ
สำยธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่ก ำหนดผลตอบแทนของพนักงำนตำมผล
กำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรติดตำมผลงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจที่วำงไว้นั้น กลุ่มทิสโก้                      
มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในปี 2561 ไว้โดยมีประเด็นท่ีมุ่งเน้น ดังต่อไปน้ี 

 ขยำยกำรให้บริกำรสินเชื่อไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่ำนสำขำ microfinance ภำยใต้แบรนด์ 
“สมหวัง เงินส่ังได้”  กลุ่มทิสโก้ได้ขยำยสำขำสมหวังเพิ่มขึ้นอีก 48 สำขำ ท ำให้ ณ ส้ินปี 2561 มีสำขำสมหวัง 
ทั่วประเทศจ ำนวน 238 สำขำ เพื่อรองรับควำมต้องกำรสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนทีข่ยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง   

 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  

 ขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำกและธนบดีธนกิจในกลุ่มที่มีระดับรำยได้ปำนกลำงขึ้นไปจำกแนวโน้มประชำกรที่เข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุและกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำสู่วัยเกษียณอำยุซึ่งกลุ่มทิสโก้สำมำรถขยำยฐำนเงินฝำกเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 7 นอกจำกนี้ 
บลจ. ทิสโก้ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินส ำหรับวัยเกษียณให้แก่ลูกค้ำกองทุนส ำรองเล้ียงชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดปี 2561  

 เสำะหำพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อช่วยขยำยฐำนลูกค้ำและเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำร โดยธนำคำรทิสโก้ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกฟอร์ดและมำสด้ำซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน ำให้ ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ส ำหรับ
ลูกค้ำของฟอร์ดและมำสด้ำ 

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

 วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรองรับกำรขยำยธุรกิจ    
ลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

 ในปี 2559 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ลงนำมในสัญญำ
ซื้อขำยธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยของธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)และได้ด ำเนินกำรรับโอนธุรกิจ
ลูกค้ำรำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) แล้วเสร็จตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ทั้งนี้ 
ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรำยย่อย บริกำรธนบดีธนกิจ 
(Wealth Management) บริกำรนำยหน้ำประกันภัย (Bancassurance) รวมถึงเงินฝำกรำยย่อย และสำขำธนำคำร
จ ำนวน 4 สำขำ ได้ด ำเนินกำรรับโอนโดยธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ในขณะท่ีธุรกิจบัตรเครดิต รับโอนโดยบริษัท 
ออล-เวย์ส จ ำกัด 

 ในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ลงนำม ในสัญญำ
โอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ ท้ังนี้ ธนำคำรทิส
โก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำกำรโอนขำยลูกหน้ีสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ได้ท ำกำรโอนขำยธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนำคำรซิตี้
แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 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 มีรำยละเอยีดดังนี้  
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

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

แล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 
จ านวนหุ้น              

ที่ถือ 
อัตรา 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)/1 
เลขท่ี 48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร ์ชั้น 1  
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6000  
โทรสำร 0 2633 6800 

ธนำคำรพำณิชย ์ สำมัญ   921,567,588 921,452,529        100.0 
บุริมสิทธิ   104 -  
รวม 9,215,676,920 9,215,676,920 921,567,692 921,452,529 

บริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด 
เลขท่ี 2046/16 ถนนเพชรบรุีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2319 1717  
โทรสำร 0 2308 7405 

เช่ำซื้อและ       
สินเชื่อรำยย่อย 

สำมัญ   994,500 994,496 100.0 
บุริมสิทธิ   5,500 5,500 

รวม 100,000,000 100,000,000 1,000,000 999,996 

บริษัท ทิสโก้ โตเกยีว ลีสซ่ิง จ ำกัด 
เลขท่ี 48/30 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 16 
ถนนสำทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2638 0900 โทรสำร 0 2638 0913 

เช่ำซื้อและลีสซิ่ง สำมัญ 60,000,000 60,000,000 60,000    29,400 49.00 

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ำกัด 
เลขท่ี 48/51 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 22  
ถนนสำทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบำงรัก  
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6060 โทรสำร 0 2633 4400 

นำยหน้ำ
ประกันภัย 

สำมัญ 100,000,000 100,000,000 1,000,000 999,965 100.00 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด 
เลขท่ี 48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร ์ชั้น 4   
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6999 โทรสำร 0 2633 6660 

หลักทรัพย ์ สำมัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,998 100.00 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด 
เลขท่ี 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 9   
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4  
โทรสำร 0 2633 7300 

ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจกำร
จัดกำรลงทุน 

สำมัญ 100,000,000 100,000,000 1,000,000 999,994 100.00 

บริษัท ทิสโก้ อินฟอรเ์มชั่นเทคโนโลยี จ ำกดั 
เลขท่ี 48/12 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 6  
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 4299 โทรสำร 0 2633 7600 
 
 
 

บริกำรงำน
สนับสนุน               

สำมัญ 20,000,000 20,000,000 200,000 199,994 100.00 
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บริษัท/สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย

แล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 
จ านวนหุ้น              

ที่ถือ 
อัตรา 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ศูนย์กำรเรียนรู้ทิสโก้ จ ำกัด 
เลขท่ี 48/20 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 12  
โซนเอ ถนนสำทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7154  
โทรสำร 0 2633 7155 

บริกำรงำน
สนับสนุน               

สำมัญ 5,000,000 5,000,000 50,000 49,997 100.00 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด 
เลขท่ี 48/13 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ 
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7129  
โทรสำร 0 2633 7150 

บริกำรงำน
สนับสนุน               

สำมัญ 700,000,000 700,000,000 7,000,000 6,999,997 100.00 

บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ำกัด/2 

เลขท่ี 48/50 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 22  
โซนเอ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2633 7766  
โทรสำร 0 2633 7600 

เช่ำซื้อ สำมัญ 3,000,000 3,000,000 30,000 29,998 100.00 

/1  บริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ 

/2 หยุดด ำเนินกิจกำร และอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรช ำระบัญชี 

นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้น
ที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกำรถือหุ้นดังกล่ำวจัดเป็นเงินลงทุนท่ัวไป 
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 3.4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นท่ีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
กำรธนำคำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของนิติบุคคลนั้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์   

กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ กลุ่มทิสโก้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และบริกำรสินเชื่อภำยใต้
พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนส ำนักงำนใหญ่และสำขำของธนำคำรทิส
โก้ จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) และบริษัทย่อย 

กลุ่มธุรกิจตลาดทุน ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และบริกำรจัดกำรกองทุนภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มทิสโก้ มีดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย       
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 15,185 90.6 15,521 84.4 16,728 83.5 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด 712 4.2 759 4.1 871 4.4 
   บริษัทย่อยอื่นๆ 114 0.7 102 0.5 91 0.4 
รวมรายได้ดอกเบี้ย 16,011 95.5 16,382 89.0 17,690 88.3 
รวมค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย (5,091) (30.4) (4,814) (26.2) (5,075) (25.3) 
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 10,920 65.2 11,567 62.8 12,615 63.0 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ       

   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 3,105 18.5 3,266 17.8 3,181 15.9 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด 1,143 6.8 1,686 9.2 1,523 7.6 
   บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ำกัด 985 5.9 1,064 5.7 944 4.7 
   บริษัทย่อยอื่นๆ 135 0.8 329 1.8 691 3.4 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,368 32.0 6,345 34.5 6,339 31.6 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร (230) (1.4) (246) (1.3) (244) (1.2) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 5,138 30.6 6,099 33.2 6,095 30.4 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 700 4.2 728 4.0 1,323 6.6 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,758 100.0 18,394 100.0 20,033 100.0 

2.1 ลักษณะบริการ 

เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจหลักอื่นใด 
ดังนั้นลักษณะกำรประกอบธุรกิจจึงแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก คือ  
กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้กำรให้บริกำรสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
แบบกำรรวมศูนย์ที่ลูกค้ำ (Client Centric) กลุ่มบริษัทจึงแบ่งกำรให้บริกำรออกเป็น 4 สำยงำนหลัก ประกอบด้วย 1) สำยงำน
กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย 2) สำยงำนกลุ่มลูกค้ำบรรษัท 3) สำยงำนกลุ่มลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน 4) สำยบริหำรงำนส่วนกลำง
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 



ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2-2 

1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) 

สำยกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยให้บริกำร 3 ประเภทดังนี้ 

1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans) 

บริกำรสินเชื่อรำยย่อย เป็นกำรให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดำ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร
ให้สินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรำยย่อยตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมได้ดังนี้ 

 สินเชื่อเช่าซื้อ 

สินเชื่อเช่ำซื้อ ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 
จ ำกัด และบริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ำกัด โดยให้บริกำรกู้ยืมเพื่อเช่ำซื้อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่ำซื้อต้องวำงเงินดำวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของ
มูลค่ำทรัพย์สินตำมที่ธนำคำร และ/หรือบริษัทก ำหนด และผ่อนช ำระค่ำงวดเป็นจ ำนวนเท่ำๆ กันตลอดอำยุของสัญญำเช่ำซื้อ 
โดยในระหว่ำงกำรผ่อนช ำระธนำคำร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตำมกฎหมำยจนกว่ำผู้เช่ำซื้อจะผ่อนช ำระ
เงินกู้ครบถ้วน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1-7 ปี และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ท ำสัญญำ 

กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อส ำหรับรถยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่ำ และรถจักรยำนยนต์ ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นัง่ รถยนต์เอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ในเชิงพำณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสำรขนำดเล็ก รถบรรทุก หัวลำก 
หำงพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น นอกจำกนี้ยังให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อส ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อกำรประกอบกำรธุรกิจ 
เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้ำง เป็นต้น  

ปี 2561 กลุ่มทิสโก้ (เฉพำะบริษัทที่ให้สินเชื่อเช่ำซื้อ) ให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 46.0 
มำสด้ำร้อยละ 22.4 และยี่ห้ออื่นๆ เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของยอดกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมด และมีสัดส่วน
กำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉล่ียร้อยละ 90 ต่อ 10 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นที่จะขยำยธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อ
ต่อไป เนื่องจำก ควำมต้องกำรสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยู่สูง โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร น ำเสนอบริกำรที่
หลำกหลำย ตลอดจนกำรควบคุมคุณภำพสินเชื่ออย่ำงมีประสิทธิผล มำกกว่ำที่จะเน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ทั้งนี้ กำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยกำรให้กู้ยืมยังคงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดโดยจะก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนสูงสุดเป็นไปตำมเกณฑ์ของ  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย  

 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 

สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ด ำเนินกำรโดยกลุ่มทิสโก้ ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตำมควำมต้องกำรของตลำด 
โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอัตรำผลตอบแทนหลังปรับค่ำควำมเส่ียง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ 
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สินเชื่อเพื่อกำรเคหะสินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อส่วนบุคคล และ 
บัตรเครดิต  

สินเชื่อเพื่อการเคหะ ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน เป็นกำรให้บริกำรสินเชื่อแก่ลูกค้ำ 
ที่ต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย รวมถึงสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อกำรเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินโดยใช้
อสังหำริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อกำรเคหะมีอำยุตั้งแต่ 3–30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตรำดอกเบี้ย 
เป็นแบบลอยตัวตำมภำวะตลำด หรือแบบผสมที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 1–3 ปีแรกของกำรกู้  

ในปี 2561 ธนำคำรได้ท ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบ้ำนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ำมอร์เกจเซฟเวอร์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษสำมำรถให้ลูกค้ำช ำระคืนเงินกู้ในจ ำนวนที่ สูงกว่ำ 
ค่ำงวดเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ำยและสำมำรถถอนเงินส่วนที่ช ำระเกินกว่ำค่ำงวดออกมำใช้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ  



ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2-3 

ได้ตลอดเวลำ โดยไม่จ ำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุมัติสินเชื่อใหม่กับธนำคำร ปัจจุบันมอร์เกจเซฟเวอร์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีลักษณะพิเศษดังกล่ำว ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถบริหำรเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นกำรตอบสนอง  
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยได้อีกด้วย 

สินเชื่ออเนกประสงค์ ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด ปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้มีช่องทำงภำยใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” และ “สมหวัง เงินส่ังได้” เป็นกำรให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป
ที่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยำนยนต์ปลอดภำระ ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำร
วงเงินสินเชื่อระยะส้ัน โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกผ่อนช ำระได้นำนถึง 72 เดือน และสำมำรถปิดบัญชีได้ก่อนก ำหนด 
โดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรสินเชื่อครอบคลุมในทุกภูมิภำค 
และแหล่งชุมชนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกำสและเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและบริกำรสินเชื่อ  
นอกเหนือจำกนี้กลุ่มทิสโก้มีบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เว็บไซต์ www.tiscoautocash.co.th, www.somwang.co.th  
เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และสำมำรถติดตำมข่ำวสำรและกิจกรรมของสมหวัง เงินส่ังได้ผ่ำนทำง
www.facebook.com/somwangfanpage  

สินเชื่อส่วนบุคคล ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) เป็นกำรให้สินเชื่อแก่บุคคลและ        
นิติบุคคลทั่วไป เพื่อน ำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ทั้งนี้ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อ 
ส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันท่ี 4 มิถุนำยน 2561  

บัตรเครดิต ด ำเนินกำรโดยบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด เป็นกำรให้สินเชื่อแก่บุคคลเพื่อกำรผ่อนช ำระค่ำ
สินค้ำแทนเงินสด หรือสำมำรถเบิกถอนเงินสดได้ ทั้งนี้ บริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ได้ท ำกำรโอนขำยธุรกิจบัตรเครดิต 
ให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2561 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

ส ำหรับธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรำยได้ประจ ำและมี
ประวัติกำรช ำระเงินท่ีดี โดยกลุ่มทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ สำขำของธนำคำรทิสโก้และบริษัทย่อยอื่น
ในกลุ่ม ท ำให้สำมำรถให้บริกำรครอบคลุมทุกภูมิภำค  

กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ผ่ำนบริษัทย่อยได้แก่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ำกัด ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อจักรยำนยนต์ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย คือบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด และให้บริกำร
สินเชื่อเช่ำซื้อส ำหรับเครื่องจักรก่อสร้ำงเฉพำะยี่ห้อฮิตำชิผ่ำน บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ำกัด  ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีฐำนลูกค้ำที่มั่นคง
ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ซึ่งลูกค้ำผู้เช่ำซื้อส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดำที่มีรำยได้ประจ ำ มีประวัติกำรช ำระเงินท่ีดี ส ำหรับ
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรผ่ำนธนำคำรทิสโก้ และบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบุคคล
ธรรมดำทั่วไป ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนี้อย่ำงเพียงพอ  ณ ส้ินปี 2561 ธนำคำรทิสโก้มีสำขำทั้งส้ิน 61 สำขำ  
สำขำของบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด ที่ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อจักรยำนยนต์ จ ำนวน 9 สำขำ และสำขำของบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด 
ภำยใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินส่ังได้” จ ำนวน 238 สำขำทั่วประเทศที่ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 

1.2 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนำคำรทิสโก้และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ำกัด ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตและ
ประกันวินำศภัยจำกกรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ หรือ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)” โดยให้บริกำรเป็นนำยหน้ำประกันภัยทั้งในส่วนประกันชีวิต และประกันวินำศภัย โดยให้บริกำรประกันภัย
ประเภทต่ำง ๆ แก่ลูกค้ำ กลุ่มทิสโก้มีควำมมุ่งมั่นที่จะคัดสรรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชี วิตที่เหมำะสม 
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กับควำมเส่ียง และควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยเปิดโอกำสให้บริษัทประกันที่มีควำมแข็งแกร่งเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ  
ด้วยรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์ประกันจำกหลำกหลำยบริษัท (Open Architecture) ท ำให้กลุ่มทิสโก้สำมำรถคัดสรร 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทประกันซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกันในธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสมและ
คุ้มค่ำส ำหรับลูกค้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันวินำศภัย อำทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชำติ 
ประกันภัยเพื่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต อำทิ ประกันสินเชื่อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และ แบบประกัน
บ ำนำญ ประกันชีวิตควบกำรลงทุน รวมถึงประกันสุขภำพและโรคร้ำยแรง ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้มีพันธมิตรทำงธุรกิจหลำยบริษัท 
ต่ำงก็เป็นบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้ำที่มีชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินมั่นคง 

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย โดยออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพ
แบบเหมำจ่ำย (ชื่อทำงกำรตลำด : My Care Smart) แผนประกันสุขภำพให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกสรรได้ตรงควำมต้องกำร 
โดยเฉพำะพนักงำนบริษัทที่มีแผนคุ้มครองเพิ่มเติมจำกสวัสดิกำรบริษัท เพื่อให้ลูกค้ำได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย  ธนำคำรยัง
ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลส ำหรับผู้สูงอำยุ (ชื่อทำงกำรตลำด : PA อำม่ำ) ซึ่งให้ควำมคุ้มครองถึง
อำยุ 100 ปี และสำมำรถใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย ส่วนกลุ่มลูกค้ำสินเชื่อรถยนต์ ธนำคำรได้รับกำรแต่งตั้งจำ ก  
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ ให้ท ำหน้ำที่นำยหน้ำประกันภัยรถยนต์ 
อย่ำงเป็นทำงกำร ขยำยบริกำรมอบประกันภัยฟอร์ดเอนชัวร์ (Ford Ensure) ให้แก่ลูกค้ำรำยใหม่ทุกคัน และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
กลุ่มทิสโก้ได้มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market conduct) โดยพัฒนำพนักงำนให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน ถึงประโยชน์ของควำมคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขกำรรับประกันของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
รวมถึงกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร และควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเบี้ยประกันภัยของลูกค้ำ 
ตลอดจนกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำรอธิบำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ตรงกับควำมต้องกำรที่แท้จริง นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เน้นให้พนักงำนทรำบถึงหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำน
ก ำกับที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักกำรขำยที่เป็นธรรม และเปิดเผยโปร่งใสต่อลูกค้ำ ซึ่งทีมงำนได้ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดเป็นอย่ำงยิ่ง 

1.3  บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending) 

บริกำรสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงให้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์ ในกำรประกอบธุรกิจขนำดกลำงและ  
ขนำดย่อมเป็นหลัก อำทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยำว สินเชื่อเช่ำซื้อทรัพย์สิน  
เพื่อกำรพำณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัสโดยสำร เครื่องจักร เครื่องมือทำงกำรแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ค้ ำประกันที่เป็นวงเงินช่วยเสริมสภำพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้
ได้ร่วมมือกับภำครัฐ โดยกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรค้ ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 7) กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) เพื่อเพิ่มโอกำสให้ผู้ประกอบกำร SME 
ที่มีศักยภำพเข้ำถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่ำงๆได้มำกขึ้น 

2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking) 

สำยกลุ่มลูกค้ำบรรษัทให้บริกำร 2 ประเภทดังนี้ 

2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

บริกำรสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ เป็นกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบของ
สินเชื่อและบริกำรที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริกำรหลัก
เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อน ำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้ำนกำรพำณิชย์ต่ำงๆ และกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรค้ ำประกัน อำวัล  
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กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรกู้เงินและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้  ฯลฯ โดยแบ่งประเภทของบริกำรออกตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์   
ได้ดังต่อไปนี้  

 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องและบริหำรกระแสเงินสดส ำหรับธุรกิจต่ำงๆ 
โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกำล เช่น กำรให้สินเชื่อเพื่อกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ กำรจัดเก็บสินค้ำเพื่อ
ขำย กำรขำยช ำระคืนเจ้ำหนี้กำรค้ำระยะส้ัน เป็นต้น สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อระยะส้ันที่สำมำรถเบิกใช้และช ำระคืนได้
ภำยในวงเงินท่ีก ำหนดตลอดระยะเวลำกำรกู้ ส่วนใหญ่มีกำรก ำหนดอำยุวงเงิน  ไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีกำรทบทวนวงเงินเป็น
ประจ ำทุกปี   

 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว 

สินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำวเป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงกำรพัฒนำธุรกิจระยะปำนกลำงและระยะยำว 
ที่มีวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะโครงกำรท่ีเป็นฐำนรำยได้ของลูกค้ำและสำมำรถตรวจสอบควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรได้ สินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินไว้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับ
ก ำหนดเวลำและควำมคืบหน้ำของโครงกำรหรือกระแสเงินสดของโครงกำรหรือของกิจกำรลูกค้ำ ท้ังนี้ธนำคำรมีนโยบำยให้กำร
สนับสนุนสินเชื่อแก่ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิตในรูปแบบต่ำงๆ ทุกภำคธุรกิจ โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อกำรก่อสร้ำงโรงงำน สินเชื่อเพื่อกำรขยำยสถำน
ประกอบกำรหรือขยำยธุรกิจ สินเชื่อเพื่อกำรก่อสร้ำงหมู่บ้ำนจัดสรร หรืออำคำรชุด สินเชื่อเพื่องำนรับเหมำก่อสร้ำงระบบงำน
สำธำรณูปโภคพื้นฐำน หรืองำนประมูลขนำดใหญ่ เชน่ โรงไฟฟ้ำ และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนำดใหญ่ใน
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น  

 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น 

นอกจำกสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น ธนำคำรทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์
หรือลักษณะกำรกู้ยืมแบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝำกหรือสินทรัพย์สภำพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะส้ันถึง
ปำนกลำง ที่มีสินทรัพย์สภำพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อกำรลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะ
ปำนกลำงถึงระยะยำว ท่ีมีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อกำรลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหำริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไข
ที่เหมำะสมและก ำหนดกำรช ำระคืนตำมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)  

 บริการออกหนังสือค้ าประกันและอาวัลตั๋วเงิน 

ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรออกหนังสือค้ ำประกันและอำวัลตั๋วเงิน ส ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรใช้ในกำร
ด ำเนินงำนบำงประเภทที่จ ำเป็นต้องมีกำรวำงหนังสือค้ ำประกันให้กับหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงต่ำงๆ เช่น กำรยื่นประมูลงำนต่ำงๆ 
จนถึง กำรค้ ำประกันผลงำนก่อสร้ำง หรือกำรออกหนังสือค้ ำประกันกำรส่ังซื้อให้กับผู้ผลิต เช่น กำรซื้อวัตถุดิบเป็นจ ำนวนมำก 
ทั้งนี้เงื่อนไขของหนังสือค้ ำประกันสำมำรถปรับให้เข้ำกับควำมต้องกำรของผู้รับผลประโยชน์ได้ 

 บริการให้ค าปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้  

ธนำคำรทิสโก้ให้ค ำปรึกษำและบริกำรอื่นด้ำนเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงทำง
กำรเงิน และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (Loan Restructuring) กำรเป็นผู้จัดหำเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทน
สินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เป็นต้น 
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 บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจกำรให้บริกำรคัสโตเดียน ประกอบด้วยกำรเก็บรักษำทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ช ำระรำคำและ  
ส่งมอบหลักทรัพย์ กำรติดตำมสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในทรัพย์สินของลูกค้ำ อันได้แก่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล  
บุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล ตลอดจนกำรรับรองมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นกลุ่มลูกค้ำเดิมที่มีควำมสัมพันธ์กับธนำคำรมำนำน และกลุ่มลูกค้ำใหม่จำก         
ภำคธุรกิจส ำคัญๆ ที่ช่วยในกำรผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และ/หรือ ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เช่น อุตสำหกรรม          
ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ กำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง  ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอำหำรและเครื่องดื่ม และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
เป็นต้น ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญแ่ละขนำดกลำงผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพ โดยลูกค้ำสำมำรถติดต่อ
ธนำคำรได้โดยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรลูกค้ำสัมพันธ์ของธนำคำร นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ร่วมกับสถำบันกำรเงินอื่นทั้งในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมให้กู้แก่โครงกำรขนำดใหญ่ (Loan Syndication)  

2.2 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)  

กลุ่มทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้น ำบริกำรวำณิชธนกิจที่ได้รับควำมไว้วำงใจมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 49 ปีจำกควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงนิแก่ลูกคำ้ทั้งภำคเอกชนและภำครัฐจนเป็นท่ียอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
ว่ำเป็นทีมงำนที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญในธุรกิจและอุตสำหกรรมส ำคัญต่ำงๆ อำทิเช่น พลังงำนและสำธำรณูปโภค  
ปิโตรเคมี โทรคมนำคม ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน โรงพยำบำล บันเทิง ตลอดจนอุตสำหกรรมกำรผลิต 
รวมทั้งมีควำมรู้ด้ำนตลำดเงิน ตลำดตรำสำรทุน ตลำดตรำสำรหนี้ ทั้งในและต่ำงประเทศ  ทิสโก้ ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และได้รับใบอนุญำตจำก
กระทรวงกำรคลังให้ประกอบธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อให้บริกำรด้ำนวำณิชธนกิจอย่ำงครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 
กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ตรำสำร
กึ่งหน้ีกึ่งทุน นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรควบรวมกิจกำร กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ กำรจัดหำเงินกู้ยืม 
กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร กำรประเมินมูลค่ำกิจกำร และกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำร
เงินในด้ำนต่ำงๆ 

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ สำยงำนวำณิชธนกิจ ทิสโก้ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำให้ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินส ำหรับงำนหลำกหลำยประเภท อำทิเช่น กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกัน
กำรจ ำหน่ำยส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรก ( IPO) กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดหำเงินกู้ยืม           
กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร (Tender Offer) และกำรเป็นที่ปรึกษำ              
ทำงกำรเงินในกำรควบรวมและกำรซื้อขำยกิจกำร กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรประเมินมูลค่ำกิจกำร เป็นต้น                   
โดยผลงำนในปี 2561 ที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยในกำรเสนอขำยหุ้น                     
ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับบริษัท เคมีแมน จ ำกัด (มหำชน) - CMAN มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 922 ล้ำนบำท รวมถึงกำรเป็น
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับกองทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ - BOFFICE มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 5,153 ล้ำนบำท 
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3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)  

ให้บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนครบวงจร ภำยใต้เป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ให้บริกำรที่ปรึกษำ             
ด้ำนกำรลงทุนชั้นน ำ “Top Advisory House”  ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรด้ำนกำรออมและกำรลงทุนทั้งบริกำร
ธนำคำร หลักทรัพย์ และจัดกำรกองทุนที่หลำกหลำยไว้ในท่ีเดียว ภำยใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยแบ่งกลุ่ม
ลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทิสโก้ พรีเมี่ยม (TISCO Premium) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีฐำนเงินฝำก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น 
รวมกันอยู่ที่ 1-5 ล้ำนบำท กลุ่มทิสโก้ แพลทตินัม (TISCO Platinum) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีฐำนเงินฝำก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น 
รวมกันอยู่ที่ 5-20 ล้ำนบำท และกลุ่ม ทิสโก้ ไพรเวท (TISCO Private) เป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีฐำนเงินฝำก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น 
รวมกันอยู่ที่ 20 ล้ำนบำท ขึ้นไป โดยมีเจ้ำหน้ำที่ธนกิจส่วนบุคคล เจ้ำหน้ำที่ธนบดีกำรลงทุนและเจ้ำหน้ำที่ธนบดีธนกิจคอยดูแล
ด้ำนธุรกรรมเงินฝำก และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด 

ส ำหรับในด้ำนสิทธิประโยชน์ ลูกค้ำ TISCO Wealth จะได้รับควำมเป็นเอกสิทธิ์เหนือระดับ ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิ
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน โดยได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม ตลอดจนกำรอัพเดตสถำนกำรณ์กำรลงทุน 
กำรสัมมนำทำงด้ำนกำรเงินกำรลงทุนที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ อำทิเช่น  สิทธิประโยชน์ใน
วันเกิด กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ กำรท่องเที่ยว กำรดูแลสุขภำพ ส่วนลดร้ำนค้ำต่ำงๆ เป็นต้น 

ในปี 2561 ทิสโก้ เวลธ์ยังคงมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ 
โดยศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกจิและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จัดท ำรำยงำนบทวิเครำะห์ TISCO Investment 
Portfolio Strategy หรือ TIPS เจำะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะน ำกลยุทธ์กำรจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ทั่วโลก 
นอกจำกนี้ ทิสโก้ เวลธ์ ยังได้เฟ้นหำ และพัฒนำกองทุนรวมต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ในกำรจับจังหวะกำร
ลงทุน เพื่อให้กำรบริหำรควำมมั่งคัง่ที่เหมำะสมที่สุดส ำหรับลูกค้ำ  ทั้งนี้ ทิสโก้ เวลธ์ยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพ
ของบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนำบุคคลำกรไปสู่กำรเป็น Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป 
นอกเหนือจำกนี้ ทิสโก้ได้เปิดโอกำสกำรลงทุนด้วยรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยบริษัท 
(Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกลงทุนกับกองทุนจำก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ชั้นน ำใน
เมืองไทยซึ่งรวมถึงบลจ. ทิสโก้ พร้อมทั้งให้บริกำรคัดสรร แนะน ำ และซื้อขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยค่ำย เพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำถึงกองทุนคุณภำพให้แก่ลูกค้ำในจุดเดียวแบบ "One Stop Service" ณ สำขำธนำคำรทิสโก้ทั่วประเทศ 

สำยงำนกลุ่มลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุนให้บริกำร 7 ประเภทดังนี้ 

3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

เป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่มีเงินออม และเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป ประกอบด้วยบริกำรเงินฝำก บริกำร
บริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และให้ค ำปรึกษำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ยังคง
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนทุกรูปแบบในทุกสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนครบ
วงจรกับลูกค้ำ ด้วยทีมงำนที่ปรึกษำกำรลงทุนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรลงทุนโดยเฉพำะ นอกจำกนี้  เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
ลูกค้ำกลุ่มนักลงทุน กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดสัมมนำควำมรู้เรื่องกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรลงทุนของทิสโก้ 
(TISCO Investment Guru) 

3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

ธนำคำรทิสโก้ได้มีกำรระดมเงินออมโดยกำรให้บริกำรรับฝำกเงินประเภทต่ำงๆ เช่น เงินฝำกกระแสรำยวัน 
เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ ำ รวมถึงกำรบริกำรด้ำนกำรเงินท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กำรออกแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนบุคคล 
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กำรเรียกเก็บเช็ค และกำรให้บริกำรโอนเงิน เป็นต้น โดยธนำคำรได้เปิดให้บริกำรดังกล่ำว ทั้งที่ส ำนักงำนใหญ่ และสำขำของ
ธนำคำรทุกแห่ง 

ในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้เน้นกำรท ำตลำดผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนอย่ำงครบวงจร โดยในปีนี้ได้
น ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝำกใหม่เพื่อจับกลุ่มลูกค้ำเงินฝำกรำยย่อย ได้แก่ ออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝำก
ที่ไม่มีขั้นต่ ำในกำรเปิดบัญชี จ่ำยดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.85% เป็นประจ ำทุกเดือน รวมทั้งยังมีควำมคล่องตัวสำมำรถฝำก/ถอน/
โอนได้ทุกวัน นอกจำกนี้ธนำคำรได้มีกำรพัฒนำฟังก์ชันใน Application TISCO Mobile Banking ให้สำมำรถรองรับกำรช ำระ
เงินผ่ำน Thai QR Code และกำรช ำระบิลผ่ำนระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกคำ้ที่ใช้งำน Application 
TISCO Mobile Banking สำมำรถช ำระเงินได้ทันที ณ ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม Thai QR Code และจ่ำยบิลที่เข้ำร่วมพร้อมเพย์ได้ทุก
ธนำคำร เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำอีกด้วย 

3.3 บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป (Private Sales Brokerage)  

บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ำทั่วไป ด ำเนินกำรโดย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ำกัด (“บล.ทิสโก้”) 
ซึ่งเป็นสมำชิกหมำยเลข 2 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำรให้บริกำรในประเทศผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ใน
กรุงเทพมหำนครรวมถึงสำขำทองหล่อ และอีก 4 แห่ง ในเขตต่ำงจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครรำชสีมำ และอุดรธำนี 
ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นกำรบริกำรที่มีคุณภำพ ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ และยึดมั่นในจรรยำบรรณควำม
โปร่งใสถูกต้องเป็นส ำคัญ  โดยนักลงทุนทั่วไปสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยผ่ำนระบบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่มี
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดดูแล และระบบเครือข่ำยทำงอินเตอร์เน็ต 

ส ำหรับในปีที่ผ่ำนมำบริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรขยำยฐำนลูกค้ำ กำรเพิ่มปริมำณกำรซื้อขำย และกำรพัฒนำน ำ
เทคโนโลยีมำใช้เพื่อยกระดับกำรให้บริกำร บริษัทยังคงด ำเนินโครงกำร Banker to Broker ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้นักลงทุนสำมำรถเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่ำนสำขำ
ของธนำคำรทิสโก้ นอกจำกนี้ บล.ทิสโก้ได้มีกำรพัฒนำ Application TISCO Guru Plus บนโทรศัพท์มือถือ ต่อยอดจำก
โปรแกรม TISCO Stock Scan ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสำมำรถค้นหำหุ้นเดน่ตำมสไตล์ของตัวเอง ให้มีควำมโดดเด่น
และทันสมัยมำกขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นแบบจ ำลองพอร์ตกำรลงทุน (Model Portfolio) รวมทั้งสำมำรถติดตำมบทวิเครำะห์ต่ำงๆ
แบบ Real time และสำมำรถตั้งค่ำกำรแจ้งเตือน โดยก ำหนดเงื่อนไขได้อย่ำงอิสระ นอกเหนือจำกนี้ ลูกค้ำสำมำรถติดตำม
บล.ทิสโก้ผ่ำนทำง Line Application : @TISCOeResearch ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรติดต่อและกระจำยข้อมูลข่ำวสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น บล. ทิสโก้ยังได้มีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ตำมพื้นที่
ต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพมหำนครและตำ่งจังหวัด รวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคคลำกรอย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อให้ลูกคำ้ได้รับบริกำรท่ีดี
ที่สุด  นอกจำกกำรลงทุนในประเทศแล้ว บล.ทิสโก้ยังให้บริกำรซื้อขำยหุ้นในต่ำงประเทศ หรือ TISCO Global Trade เพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกให้กับลูกค้ำที่ต้องกำรสร้ำงโอกำสลงทุนในบริษัทชั้นน ำระดับโลก โดยตลำดที่เปิดให้ซื้อขำยได้ ได้แก่ อเมริกำ อังกฤษ 
ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ สิงคโปร์ทั้งนี้ บล.ทิสโก้ มีส่วนแบ่งตลำดในกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ำทั่วไปที่
ร้อยละ 1.7 

ตารางแสดงข้อมูลธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทลกูค้าบคุคลของ บล. ทิสโก ้
     (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
มูลค่ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ประเภทลกูค้ำบุคคล 206,359.12 206,293.45 186,729.26 
ส่วนแบ่งกำรตลำดรวมของบริษัท /1 (ร้อยละ) 2.4 2.6 2.5 
ส่วนแบ่งตลำดของลูกคำ้บุคคล (ร้อยละ) 1.6 1.9 1.7 

/1 รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ใหม่ ไม่รวม Proprietary Trading ที่มำ: บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ำกัด 
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3.4 บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage) 

บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทสถำบัน ด ำเนินกำรโดย บล . ทิสโก้ โดยมีส ำนักงำนใหญ่ใน
กรุงเทพมหำนครเป็นช่องทำงกำรให้บริกำร ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกลยุทธ์ในเชิงรุกทั้งด้ำนกำรตลำดและกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่องโดยน ำบริษัทจดทะเบียนชั้นน ำของประเทศไปพบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่ำงประเทศทั่วโลก และกำรจัดประชุม 
สัมมนำด้ำนตลำดเงนิและตลำดทุนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ำกัด ซึ่งให้บริกำรวิจัย
หลักทรัพย์ และค ำแนะน ำด้ำนกลยุทธ์กำรลงทุนที่มีคุณภำพระดับโลกแก่นักลงทุนสถำบันทั้งใน และต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ บล.ทิสโก้ 
มีส่วนแบ่งตลำดในกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทสถำบันร้อยละ 2.5 แบ่งเป็นส่วนแบ่งตลำดสถำบันใน
ประเทศร้อยละ 3.0 และสถำบันต่ำงประเทศร้อยละ 2.2 

ตารางแสดงข้อมูลธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทลกูค้าสถาบนัของ บล. ทิสโก ้
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบัน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบัน 318,798.58 337,049.55 422,419.67 
- ลูกค้ำสถำบันในประเทศ 157,520.69 171,316.87 192,077.73 
- ลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศ 161,277.89 165,732.68 230,341.94 
ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบัน/1  (ร้อยละ) 2.7 2.7 2.5 
- ลูกค้ำสถำบันในประเทศ 3.0 3.3 3.0 
- ลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศ 2.5 2.3 2.2 
/1 รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ใหม่ ที่มำ: บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ำกัด 

3.5 บริการจัดการกองทุน (Asset Management) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด (“บลจ. ทิสโก้”) ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม ภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และใบอนุญำตประกอบธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงกำรคลัง โดยมีรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริกำรดังต่อไปนี้  

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บลจ. ทิสโก้ ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพแก่บริษัทและนิติบุคคลต่ำงๆ รวมถึงกำรให้
ค ำปรึกษำในกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชพี กำรจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริกำรด้ำนทะเบียนสมำชิก และกำรให้ค ำปรึกษำที่
เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมกำรกองทุนและสมำชิกกองทุน ทั้งนี้  กำรจัดกำรลงทุนจะครอบคลุมกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ต่ำงๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกองทุน นอกเหนือจำกนี้ บลจ. ทิสโก้ 
ได้พัฒนำ Application My PVD My TISCO เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้สมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ บลจ.ทิสโก้ สำมำรถ
เรียกดูข้อมูลกองทุน, ขอรับรำยงำนกองทุน รวมถึงวำงแผนทำงกำรเงินท่ีครอบคลุมไปจนถึงวันเกษียณ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนภำยใต้กำรบริหำร 116 กองทุน มีขนำดมูลค่ำสินทรัพย์
สุทธภิำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทั้งสิ้น 162,127.22 ล้ำนบำท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 จำกปี 2560 โดยมีบริษัทนำยจ้ำงมอบควำม
ไว้วำงใจให้ บลจ. ทิสโก้ เป็นผู้บริหำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพรวมทั้งส้ิน 4,287 บริษัท มีจ ำนวนสมำชิกรวม 659,225 รำย  
บลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำดกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ร้อยละ 14.4 อยู่ในอันดับที่ 2 ในตลำด  
โดยรำยละเอียดของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิแบ่งตำมประเภทของกองทุน ดังนี้ 
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     (หน่วย: ล้ำนบำท) 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 
กองทุนเดี่ยว 46,782.57 48,502.87 49,063.20 1.2 
กองทุนหลำยนโยบำยกำรลงทุน 84,290.67 102,550.55 113,064.02 10.3 
รวม 131,073.24 151,053.42 162,127.22 7.3 

 กองทุนส่วนบุคคล 

บลจ. ทิสโก้ ให้บริกำรจัดกำรลงทุนแก่ผู้ลงทุนทั้งบุคคลธรรมดำ คณะบุคคลและนิติบุคคล กำรจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคลจะครอบคลุมกำรจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน โดย
พิจำรณำจำกระดับควำมเส่ียงที่เหมำะสมกับลูกค้ำและมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปและประเมินผลให้แก่ลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนภำยใต้กำรบริหำร 268 กองทุน มีขนำดมูลค่ำสินทรัพย์
สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทั้งส้ิน 42,064.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดกองทุนส่วนบุคคล  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ทีร่้อยละ 4.3 อยู่ในอันดับที่ 5 ในตลำด โดยรำยละเอียดของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ แบ่งตำมประเภท
ของผู้ลงทุน เป็นดังนี้ 
            (หน่วย: ล้ำนบำท) 

กองทุนส่วนบุคคล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 
นิติบุคคล 15,789.24 30,939.45 31,831.46 2.9 
บุคคลธรรมดำ 10,943.71 10,915.82 10,233.41 (6.3) 
รวม 26,732.95 41,855.28 42,064.87 0.5 

 กองทุนรวม 

บลจ. ทิสโก้ให้บริกำรจัดกำรกองทุนรวมโดยเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนรำยย่อยทั่วไป โดย
พิจำรณำควำมต้องกำรของผู้ลงทุน บลจ. ทิสโก้ เน้นวิธีกำรจัดกำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุน และรำยงำนสภำพตลำดกำรลงทุนและควำมเส่ียงใน
กำรลงทุนให้ผู้ลงทุนทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกเหนือจำกนี้ บลจ.ทิสโก้มีกลยุทธ์ในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำย
และสอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ อำทิเช่น กองทุนหุ้นตลำดเกิดใหม่ กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่ว
โลก กองทุนหุ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ัวโลก กองทุนหุ้นกลุ่มกำรเงินสหรัฐ กองทุนที่ก ำหนดเป้ำหมำยผลตอบแทน (Trigger Fund)  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บลจ. ทิสโก้ มีกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจ ำนวน 98 กองทุน คิดเป็น
สินทรัพย์สุทธภิำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทั้งส้ิน 44,869.71 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกระดับรำคำสินทรัพย์ประเภท
หุ้นทั้งในและต่ำงประเทศที่ปรับตัวลดลง นอกเหนือจำกผู้ลงทุนที่รับควำมเส่ียงได้น้อยลงส่งผลต่อปริมำณธุรกรรมที่ลดลง
เช่นเดียวกัน บลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำดกองทุนรวม ณ ส้ินปี 2561 อยู่ทีร่้อยละ 0.9 อยู่ในอันดับที่ 14 ในตลำด  

3.6 บริการธุรกิจจัดการการเงนิ (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริกำรจัดกำรกำรเงิน ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ คือ บริกำรในด้ำนกำรบริหำรกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ำยส ำหรับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยลูกค้ำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริกำรจัดกำรของธุรกิจ ประกอบด้วย กำรบริกำร 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริกำรรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริกำรด้ำนกำร
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จ่ำยเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริกำรด้ำนกำรบริหำรสภำพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจำกนี้ ธนำคำรยัง
มีบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกลูกค้ำส ำหรับท ำธุรกรรมและเรียกดู
ข้อมูลต่ำงๆ 

3.7 บริการนายหน้าผลิตภณัฑก์องทุนรวม 

บริกำรนำยหน้ำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ด ำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ คือ บริกำรให้ค ำปรึกษำและผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้ำ
สำมำรถเลือกลงทุนกับกองทุนจำก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริกำรคัดสรร แนะน ำ และซื้อขำย
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่ำ 500 กองทุนจำกหลำกหลำยค่ำย นอกจำกนี้ทิสโก้ให้บริกำรท้ังบทวิเครำะห์และกลยุทธ์กำรลงทุนใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่สม่ ำเสมอและเสนอทำงเลือกกำรลงทุนที่เหมำะสม พร้อมทั้งเสนอบริกำรจัดท ำ
แผนกำรลงทุนให้กับลูกค้ำ  

ช่องทางการจ าหน่าย 

ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรเงินฝำกและธุรกรรมทำงกำรเงินอื่นๆ อำทิ กำรซื้อขำยกองทุนรวม ประกันชีวิต กำร
เปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ และสำขำของธนำคำรรวม 61 สำขำทั่วประเทศ นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ยังให้
บริกำร Mobile Banking เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถท ำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลำ  

บล. ทิสโก้ให้บริกำรผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ และสำขำของบริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหำนครและสำขำอีก 4 แห่ง 
รวมไปถึงกำรให้บริกำรผ่ำน Application TISCO Guru Plus และ Line Application : @TISCOeResearch เพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถติดตำมกำรลงทุนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

บลจ.ทิสโก้ น ำเสนอกำรขำยต่อลูกค้ำโดยตรงในทุกธุรกิจ แต่ส ำหรับธุรกิจกองทุนรวม บลจ .ทิสโก้ เพิ่มเติม
ช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยโดยอำจด ำเนินกำรผ่ำนตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ธนำคำร และบริษัท
หลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยกองทุนผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.tiscoasset.com  

4. สายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Affairs & CSR)  

สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของทุกธุรกิจและ
หล่อหลอมจรรยำบรรณวิชำชีพและส ำนึกส่วนรวมให้เป็นค่ำนิยมหลักขององค์กร  ตลอดจนกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรสนับสนุนโครงกำรระยะยำวที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำสังคม รักษำส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  ทั้งนี้ หน่วยงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลและหน่วยงำนสนับสนุนส่วนกลำงได้รวมศูนย์ที่บริษัท โดยบริษัทย่อยต้องใช้
บริกำรด้ำนงำนก ำกับดูแลและงำนสนับสนุนของบริษัท (Outsourcing) ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 บริหำรควำมเส่ียง วจิัยควำมเส่ียงและธุรกิจ กำรลงทุน บัญชี วำงแผนและงบประมำณ ควบคุมสินเชื่อ ประเมิน
รำคำทรัพย์สิน 

 ตรวจสอบภำยใน ก ำกับ บริหำรควำมเส่ียงดำ้นปฏิบัติกำร กฎหมำย สอบทำนสินเชื่อ บริหำรควำมเส่ียงดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 นิเทศสัมพันธ ์วเิครำะหเ์ศรษฐกจิและกลยุทธ์ ธุรกำรส ำนกังำน จัดซื้อและจัดกำรผู้จัดจ ำหน่ำย 

 กำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล บริกำรงำนทรัพยำกรบคุคล  
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นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้มีส่วนงำนบริหำรเงิน (Treasury) ซึ่งเป็นส่วนงำนหนึ่งของธนำคำรทิสโก้ ท ำหน้ำที่บริหำร
สินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำรซึ่งครอบคลุมกำรจัดหำเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์และตรำสำรหน้ี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภำยใต้กลยุทธ์และนโยบำยกำรควบคุมควำมเส่ียงของธนำคำรและ
กฎระเบียบของทำงกำรท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกำรจัดสภำพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทย ใน
ส่วนงำนของ บล. ทิสโก้ มีกำรประกอบธุรกรรมค้ำหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทเองในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรหนี้และตรำ
สำรทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก ำไรจำกส่วนต่ำงของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ธุรกรรมค้ำหลักทรัพย์มีสัดส่วนของธุรกิจที่ไม่สูง
นัก เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยที่จะเน้นกำรลงทุนในระยะยำว ทั้งนี้ กำรค้ำหลักทรัพย์จะมีธุรกรรมเมื่อภำวะตลำดเอื้ออ ำนวย
และมีโอกำสในกำรท ำก ำไร โดยบริษัทยังคงยึดหลักกำรซื้อขำยเฉพำะหลักทรัพย์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนและปัจจัยพื้นฐำนที่ดี 
เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

 ลักษณะตลาด 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรพำณิชย์ทั้งระบบมีจ ำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง แบ่งเป็นธนำคำรพำณิชย์ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยจ ำนวน 19 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสำขำธนำคำรต่ำงประเทศจ ำนวน 11 แห่ง 
ส ำหรับภำวะตลำดด้ำนเงินฝำกและเงินให้สินเชื่อมีรำยละเอียดดังนี้ 

เงินฝำก 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกของระบบธนำคำรพำณิชยไ์ทย1 จ ำนวน 14 ธนำคำร มียอดคงค้ำงทั้งสิ้น 
12,577,810 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 โดย ณ ส้ินปี 2561 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน
เฉล่ียของ 4 ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่คงที่ที่ร้อยละ 0.93 จำกภำวะตลำดที่มีสภำพคล่องอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (Repo-1 วัน) 1 ครั้งในเดือนธันวำคม ปี 2561 จำกร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 
ซึ่งเป็นกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในรอบ 7 ปี เพื่อดูแลเสถียรภำพด้ำนกำรเงินและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนิน
นโยบำยกำรเงิน (policy space) ส ำหรับอนำคต  

ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณชิย์ไทย 
 (หน่วย: ร้อยละต่อป)ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ (MLR) /1 6.26 6.20 6.20 
ดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน /1 0.93 0.93 0.93 

/1 อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นระยะเวลำของธนำคำรขนำดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

เงินให้สินเชื่อ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินให้สินเชื่อของระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยจ ำนวน 14 ธนำคำร มียอดคงค้ำง

ของเงินให้สินเชื่อจ ำนวน  11,614,834 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 ร้อยละ 5.0 ตำมภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยำยตัว 
ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2561 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 6.20 
ส ำหรับเงินให้สินเชื่อของธนำคำรทิสโก้ ณ ส้ินปี 2561 มีจ ำนวน 225,559 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2560 ร้อยละ 3.7   

                                                           
1 รำยกำรยอ่แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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ณ ส้ินปี 2561 ธนำคำรมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ในอันดับที่ 11 ตำมขนำดของสินทรัพย์ในระบบธนำคำร
พำณิชย์ โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนสินทรัพย์ร้อยละ 1.7 ส่วนแบ่งกำรตลำดเงินฝำกร้อยละ 1.6 ของยอดเงินฝำกรวมทุก
ธนำคำร และมีส่วนแบ่งตลำดเงินให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกธนำคำร  

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

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบง่ตลาด 

(ร้อยละ) 
เงินฝาก 

ส่วนแบง่ตลาด 
(ร้อยละ) 

เงินให้สินเชื่อหลัง
หักค่าเผ่ือหน้ีฯ 

ส่วนแบ่งตลาด  

(ร้อยละ) 

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

2. ธ.ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  2,860,127   16.7   2,156,936   17.1   2,022,277   17.4  

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

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

5. ธ.กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)  2,049,902   12.0   1,420,893   11.3   1,502,571   12.9  

6. ธ.ธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  984,124   5.7   753,945   6.0   679,939   5.9  

7. ธ.ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  888,151   5.2   649,575   5.2   652,714   5.6  

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

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

10. ธ.เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน)  295,137   1.7   182,206   1.4   220,160   1.9  

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

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน)  238,658   1.4   168,171   1.3   158,118   1.4  

13. ธ.ไอซีบีซ ี(ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  199,700   1.2   102,142   0.8   106,306   0.9  

14. ธ.สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  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  
ที่มำ: รำยกำรย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน (ธ.พ. 1.1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ส ำหรับธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนำคำรจะเติบโตตำมกำรขยำยตัวของตลำดรถยนต์ในประเทศ 
โดยในปี 2561 ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำก ค่ำย
รถยนต์ต่ำงๆ ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับกำรท ำกำรตลำดเชิงรุกด้ำนรำคำ และเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อช่วยให้ลูกค้ำ 
เป็นเจ้ำของรถยนต์ได้ง่ำยขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2561 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 38.4 และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์           
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 
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย ์ 511,996 500,323 488,961 525,400 642,082 
รวม 881,832 799,632 768,788 871,647 1,041,739 

ที่มำ : สถำบันยำนยนต์ 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2561 ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศมีก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำจำก
รำยได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อ และกำรตั้งค่ำใช้จ่ำยหนี้สูญที่ลดลง เผ่ือชดเชยรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่
ลดลงจำกกำรยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัล และกำรใช้เงินลงทุนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรให้บริกำร  ขณะที่สินเชื่อธนำคำรพำณิชย์เติบโตขึ้นร้อยละ 6.0  ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรขยำยตัวของสินเชื่อ



ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2-14 

อุปโภคบริโภค ส่วนคุณภำพสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 2.93 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยได้รับแรงกดดันจำกคุณภำพสินเชื่อ
ธุรกิจขนำดกลำงขนำดย่อม และหนี้สินภำคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิชย์มีเงินส ำรองอยู่ในระดับที่
เพียงพอเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนคุณภำพสินทรัพย์ และเงินกองทุนอยู่ ในระดับที่แข็งแกร่งพร้อมรองรับผลกระทบจำกกำร
บังคับใช้มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563    

กำรแข่งขันในตลำดเงินฝำกในปีที่ผ่ำนมำไม่รุนแรงนัก เนื่องจำกตลำดเงินฝำกยังมีสภำพคล่องในระดับสูง 
โดยธนำคำรพำณิชย์มีกำรออกแคมเปญเงินฝำกเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำ และกำรออกเงินฝำกประจ ำเพื่อรักษำต้นทุนเงินทุน 
ส ำหรับธุรกิจบริกำรบริหำรควำมมั่งคั่ง (Wealth management) ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่บำงแห่งได้ร่วมกับธนำคำรชั้นน ำ
ในต่ำงประเทศเพื่อยกระดับบริกำรและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบวงจรมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ในช่วงต้นปี 2561 ธนำคำร
พำณิชย์ได้ประกำศยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำรโอน เติม จ่ำย ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เป็นผลให้กำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัล
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และจำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัลมำกขึ้น ธนำคำรหลำยแห่งได้ด ำเนิน
นโยบำยลดจ ำนวนสำขำบำงส่วนเพื่อลดต้นทุนกำรด ำเนินธุรกิจ และได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยีทำงกำร
เงิน FinTech มำใช้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำร ในส่วนของธนำคำรทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำกรำยย่อย
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ด้ำนเงินฝำก กำรลงทุน และประกันชีวิตที่หลำกหลำยและสอดคล้องไปกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กำรพัฒนำบริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทอลที่จะเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับลูกค้ำ ตลอดจนกำรพัฒนำ
ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ (wealth relationship manager) ให้สำมำรถแนะน ำและวำงแผนทำงกำรเงินที่สอดคล้องไป
กับควำมเส่ียงของลูกค้ำได้  

ส ำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ สินเชื่อขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรแข่งขันยังคง
เข้มข้นเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเดิม และขยำยฐำนลูกใหม่ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงเน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และให้บริกำรที่ครบ
วงจรส ำหรับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิชย์ได้ชะลอกำรปล่อยสินเชื่อส ำหรับลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดย่อม เนื่องจำก
คุณภำพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง ขณะที่ ลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่บำงส่วนได้หันไประดมเงินทุนผ่ำนกำรออกตรำสำรทุน 
และตรำสำรหนี้มำกขึ้น ท้ังนี้ กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกลยุทธ์กำรขยำยสินเชื่ออย่ำงรัดกุม และควบคุมคุณภำพหนี้ โดยเตรียมพร้อมที่
จะรองรับสถำนกำรณ์ที่ภำวะเศรษฐกิจอำจมีทิศทำงไม่แน่นอน โดยเน้นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพมำกกว่ำด้ำนปริมำณ และกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพโดยอำศัยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่ยำวนำน ควบคู่กับกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ และให้บริกำรท่ีดีเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำย  

กำรแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์สำมำรถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบกำรเป็น  2 กลุ่ม คือ 1) ธนำคำรและ
บริษัทลีสซิ่งในเครือธนำคำรพำณิชย์ และ 2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์ โดยภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อ
เช่ำซื้อรถยนต์ในปี 2561 ยังคงมีกำรแข่งขันที่รุนแรง โดยกำรน ำเสนออัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อที่ต่ ำมำกเพื่อดึงดูดลูกค้ำ  ยอดขำย
ในตลำดรถยนต์ใหม่ภำยในประเทศเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 19.5 จำกโปรโมชั่นกำรตลำดที่น่ำสนใจจำกค่ำยรถต่ำงๆ 
พร้อมกับกำรเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ประกอบกับเศรษฐกิจภำยในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่สินเชื่อเช่ำซื้อส ำหรับรถยนต์มือสอง
ชะลอตัวจำกปีก่อนหน้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลโปรโมชั่นกำรตลำดที่น่ำสนใจและอัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ที่ต่ ำ ท ำให้ลูกค้ำ
สนใจกำรซื้อรถยนต์ใหม่มำกกว่ำรถยนต์มือสอง อย่ำงไรก็ดี กำรเป็นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์ฟอร์ด  และ
มำสด้ำ ท ำให้กลุ่มทิสโก้มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่ำซื้อรถให้ได้รับควำมเป็นธรรมมำกขึ้น อำทิ กำรแก้ไขเรื่องกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช ำระหนี้ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมทวงถำมหน้ี และกำรเปิดเผยข้อมูลตำรำงแสดงค่ำงวดให้แก่ลูกค้ำ เป็นต้น
ท่ำมกลำงควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจ กลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำด้วยกำรเสนอบริกำรที่มีคุณภำพและ
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กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จ ำหน่ำยรถยนต์ (Dealer) อย่ำงต่อเนื่อง กอปรกับประสบกำรณ์อันยำวนำนของกลุ่มทิสโก้ 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุนท่ีมีประสิทธิผล  ควำมช ำนำญในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรบริหำรและติดตำมหนี้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีฐำนข้อมูลของลูกค้ำที่กว้ำงขวำง ท ำให้กลุ่มทิสโก้สำมำรถรักษำศักยภำพในกำรแข่งขันในระยะยำว  

2.2.2 ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ  

 ลักษณะตลาด 

ณ ส้ินปี 2561 บริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์มีจ ำนวนทั้งส้ิน 42 บริษัท 
และมีบริษัทที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ในกำรให้บริกำ รเป็นที่
ปรึกษำทำงกำรเงินจ ำนวน 74 บริษัท ส ำหรับภำวะตลำดทุนในปี 2561 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ระดับ 
1,563.88 จุด ปรับตัวลดลง 189.83 จุด (ร้อยละ 10.8) จำก ณ ส้ินปี 2560 ที่ 1,753.71 จุด ในขณะที่มูลค่ำกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันอยู่ที่ 56,409 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จำกปี 2560 ส ำหรับตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ตลำดมีสัญญำซื้อขำยในปี 2561 จ ำนวนทั้งส้ิน 104 ล้ำนสัญญำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 จำกปี 2560 คิดเป็นปริมำณสัญญำซื้อ
ขำยเฉล่ียต่อวัน 426,213 สัญญำ เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเมื่อเทียบปริมำณสัญญำซื้อขำยเฉล่ียต่อวัน 324,217 สัญญำในปี 2560 
ในด้ำนกำรระดมทุนมีบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จ ำนวน 19 บริษัท กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์จ ำนวน 3 กองทุน และกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนจ ำนวน 1 กองทุน มีมูลค่ำกำรระดมทุน 81,572.53 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 23.2 จำกปี 2560 

ในปี 2561 ภำวะตลำดทุนมีกำรเคล่ือนไหวที่ผันผวนตลอดทั้งปีซึ่งส่วนใหญ่มำจำกปัจจัยต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐกับจีน กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ 3 ครั้งในรอบปี และกำรปรับ
ลดลงของรำคำน้ ำมันโลก ท ำให้ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงไตรมำสสุดท้ำย โดยนักลงทุน
ต่ำงประเทศเป็นผู้ขำยสุทธิต่อเนื่องตลอดปีคิดเป็นมูลค่ำกำรซื้อขำยจ ำนวน 287,696 ล้ำนบำท ขณะที่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปมี
สัดส่วนกำรซื้อขำยลดลงจำกร้อยละ 46.0 ในปีก่อน มำเป็นร้อยละ 39.6 ในปี 2561 ซึ่งบำงส่วนได้ไปซื้อขำยในตลำดสัญญำ
ล่วงหน้ำในส่วนของ Single Stock Future และ Block Trade ทีไ่ด้รับควำมนิยมมำกขึ้นในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด (จุด) 1,542.94 1,753.71 1,563.88 
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (ล้ำนบำท) 15,079,272 17,587,433 15,978,252 
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์  (ล้ำนบำท) 12,259,772 11,652,311 13,820,220 

มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวัน (ล้ำนบำท) 50,245 47,755 56,409 
อัตรำเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 3.04 2.70 3.22 
อัตรำส่วนรำคำปิดต่อก ำไรต่อหุ้น (เท่ำ) 18.55 19.06 14.75 
จ ำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท. 522 538 545 
ปริมำณสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (สัญญำ) 69,576,164 78,990,574 104,422,200 

ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 สภาพการแข่งขัน 

ภำยหลังกำรเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ส่งผลให้มีผู้เล่นรำยใหม่สนใจเข้ำสู่ตลำด แม้ว่ำจะมีบริษัทที่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กำรแข่งขันในตลำดนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์มี
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กำรแข่งขันที่รุนแรงเพื่อรักษำและขยำยส่วนแบ่งตลำด  กำรด ำเนินกลยุทธ์กำรแข่งขันส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นเรื่องกำรลดรำคำ
ค่ำธรรมเนียมซื้อขำย รวมถึงกำรซื้อตัวเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด นอกจำกนี้ผู้เล่นบำงรำยยังให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่
รับค ำส่ังซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงเดียวเพื่อลดต้นทุน ขณะที่ผู้เล่นส่วนหนึ่งด ำเนินกลยุทธ์ในกำรขยำยรำยได้
จำกช่องทำงอื่น อำทิ กำรท ำสัญญำกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในลักษณะคู่ค้ำ (Exclusive Partner) กับบริษัท
หลักทรัพย์ชั้นน ำในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งจำกลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรพัฒนำธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มและ
กระจำยฐำนรำยได้ อำทิ กำรลงทุนในบัญชีของบริษัท (Proprietary Trading) กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กำรขยำย
บริกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ กำรบริกำรตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุน  และกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ 
เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรลงทุน ทั้งนี้ กำรแข่งขันจะมีควำมรุนแรงต่อไปจำกกำรเปิดเสรีอัตรำค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลักทรัพย์ โดย
ในส่วนของนักลงทุนบุคคลจะเป็นอัตรำแบบขั้นบันได และส่วนของนักลงทุนสถำบันจะเป็นอัตรำตำมที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บล. ทิสโก้ 
ไม่มีนโยบำยแข่งขันด้ำนรำคำค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลักทรัพย์ แต่จะเน้นกลุ่มลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมปัจจัยพื้นฐำนเพื่อ
กำรลงทุนมำกกว่ำกลุ่มลูกค้ำที่เน้นกำรเก็งก ำไรในระยะสั้น ตลอดจนกำรมุ่งเน้นบริกำรด้ำนบทวิเครำะห์ที่มีคุณภำพและพัฒนำ
บริกำรด้ำนอื่นๆ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับนักลงทุนมำกยิ่งขึ้น  

ส ำหรับปี 2561 บล.ทิสโก้ได้พัฒนำควำมสำมำรถของเครื่องมือเพื่อช่วยซื้อขำยหลักทรัพย์ อำทิ กำรเพิ่ม
โปรแกรม Stock Scan ให้สำมำรถใช้งำนผ่ำน Application TISCO Guru Plus บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับลูกค้ำ  โดยสำมำรถส่งข้อมูล Real Time ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรในกำรลงทุน ตั้งแต่กำรคัดสรรหุ้นในกำร
ลงทุน พร้อมกำรตั้งเตือนเมื่อถึงเป้ำหมำยซื้อขำยตำมที่ก ำหนดและสำมำรถส่งค ำส่ังซื้อขำยได้ทันที นอกเหนือจำกนี้ยังมีบริกำร 
Aspen Mobile ซึ่งให้ข้อมูลด้ำนกรำฟเทคนิคที่ครบครัน รวมถึงข่ำวสำรทั่วโลก ในด้ำนกำรให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำสถำบัน บริษัท 
หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ ได้พัฒนำงำนวิเครำะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษำกำรลงทุนลูกค้ำสถำบันทั้งในและ
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2561 บล.ทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำด ร้อยละ 2.5 อยู่อันดับที่ 18 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
จ ำนวน 38 รำย 

ส ำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจวำณิชธนกิจนั้น เนื่องจำกจ ำนวนผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำ             
ทำงกำรเงินเป็นจ ำนวนมำก ในขณะท่ีควำมต้องกำรของตลำดมีจ ำนวนจ ำกัด ท ำให้กำรแข่งขันทั้งด้ำนรำคำและคุณภำพ  ของ
บริกำรอยู่ในระดับสูง โดยกลยุทธ์กำรแข่งขันของบล. ทิสโก้ มุ่งเน้นด้ำนคุณภำพของทีมงำน ประสบกำรณ์และ               ควำม
เชี่ยวชำญในกำรให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี               
กับลูกค้ำในระยะยำว 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

 ลักษณะตลาด 

ธุรกิจจัดกำรกองทุนมีผู้ให้บริกำรทั้งหมดจ ำนวน 27 รำย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธุรกิจจัดกำรกองทุนมีมูลค่ำ
สินทรัพย์สุทธิรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร 7,126,964 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จำกส้ินปี 2560 โดยกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิรวมภำยใตก้ำรบริหำรจัดกำร 1,128,848 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 กองทุนส่วนบุคคลมี
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร 989,415 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จำกส้ินปี 2560 ขณะที่กองทุนรวมมี
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธภิำยใต้กำรบริหำรจัดกำรจ ำนวน 5,008,701 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จำกสิ้นปี 2560 
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ตารางสรุปภาวะตลาดกองทนุ 
       (หน่วย: ล้ำนบำท) 

กองทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 973,273 1,082,620 1,128,848 
กองทุนส่วนบุคคล 746,170 841,078 989,415 

กองทุนรวม 4,529,538 4,986,212 5,008,701 
รวม 6,248,981 6,909,910 7,126,964 

       ทีม่ำ: สมำคมบริษัทจัดกำรกองทุน 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2561 ภำพรวมธุรกิจกองทุนส ำรองเล้ียงชีพยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ท่ำมกลำงกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับต้นๆ มีกำรขยำยตลำดเชิงรุกโดยมี
ปัจจัยด้ำนรำคำ ควำมหลำกหลำยด้ำนผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนมำเป็นปัจจัยหลักในกำรดึงดูด
ลูกค้ำ นอกเหนือจำกนี้ บลจ.หลำยแห่งได้พัฒนำแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำมำปรับเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุน  
อีกทั้งเป็นช่องทำงให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนที่เหมำะสมแบบเฉพำะเจำะจงกับรำยบุคคล  

ในส่วนของธุรกิจกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ บลจ. ทิสโก้ยังคงรักษำส่วนแบ่งตลำด และมีจ ำนวนบริษัทที่
ไว้วำงใจให้บริหำรกองทุนสูงที่สุดในตลำด โดยในปี 2561 บลจ. ทิสโก้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัทชั้นน ำแต่งตั้งให้เป็นบริษัท
จัดกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเพิ่มขึ้นอีกกว่ำ 300 บริษัท อำทิ บริษัท สำมมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท 
อุตสำหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษัท ฮิตำชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นต้น และยังมีกองทุนที่ 
บลจ. ทิสโก้ได้รับโอนมำให้บริหำร เช่น บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) บริษัท สีลมกำรแพทย์ จ ำกัด บริษัท ไอที
วัน จ ำกัด บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นน่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท ไทย แดรี่ จ ำกัด เป็นต้น ณ ส้ินปี 2561 กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ. ทิสโก้มีขนำดกองทุน 162,127 ล้ำนบำท 

ในปี 2561 บลจ. ทิสโก้ได้เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรโครงกำร “บริษัทเกษียณสุข” ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และ
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทที่มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพสนับสนุนให้พนักงำนมี
เงินใช้อย่ำงเพียงพอในวัยเกษียณ นอกจำกนี้ ล่ำสุด บลจ. ทิสโก้ได้รับรำงวัล “Best Provident Fund Provider Thailand 
2018” จำก Global Banking and Finance Review สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรบริหำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและมำตรฐำน
กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ 

ในปี 2561 ภำพรวมกำรลงทุนมีควำมผันผวนอย่ำงมำกจำกหลำกหลำยปัจจัยอำทิเช่น ประเด็นควำมขัดแย้ง
ทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน กำรขึ้นดอกเบี้ยอย่ำงต่อเนื่องของธนำคำรกลำงสหรัฐ ควำมผันผวนของค่ำเงินในกลุ่มประเทศ
ตลำดเกิดใหม่ เป็นต้น ท ำใหน้ักลงทุนเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรลงทุน และรบัควำมเส่ียงได้น้อยลงส่งผลให้อุตสำหกรรมกองทุน
รวมโดยภำพรวมในปี 2561 ทรงตัว ณ ส้ินปี 2561 อุตสำหกรรมกองทุนรวมมีสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำร (AUM) อยู่ที่ 5 ล้ำน
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.5 นอกเหนือจำกนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้
จัดเก็บภำษีหัก ณ ที่จ่ำยของก ำไรท่ีได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ผ่ำนกองทุนรวมในอัตรำร้อยละ 15  เมื่อกฎหมำยดังกล่ำว 
มีผลบังคับใช้ จะส่งผลใหผู้้ลงทุนในตรำสำรหนี้ผ่ำนกองทุนรวมมีภำระภำษีเพิ่มขึ้นและมีผลตอบแทนที่ลดลง  

แม้ว่ำบรรยำกำศกำรลงทุนโดยภำพรวมในปี 2561จะไม่สดใส และมีควำมผันผวนสูง บลจ.ทิสโก้ ยังคงมุ่ง
หำจังหวะในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน อำทิเช่น TISCO India Active ลงทุนในหุ้นอินเดีย, TISCO 
Global Income ลงทุนหลำกหลำยสินทรัพย์ทั่วโลกส ำหรับลูกค้ำที่รับควำมเส่ียงได้ปำนกลำง, กองทุน TISCO Global ESG 
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ลงทุนหุ้นโลก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่ผ่ำนกำรคัดกรองโดยใช้ปัจจัยส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล นอกจำกนี้      
บลจ.ทิสโก้ยังคงให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตภัณฑ์กองทุนที่ก ำหนดเป้ำหมำยผลตอบแทน (Trigger Fund) เพื่อจับจังหวะตลำด
และสร้ำงผลตอบแทนให้กับลูกค้ำยำมที่ตลำดหุ้นมีควำมผันผวนสูง ท้ังนี้ ในปี 2561 บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนที่ก ำหนดเป้ำหมำย
ผลตอบแทนทั้งหมด 7 กองทุน โดยเป็นกำรลงทุนทั้งในตลำดหุ้นไทย และบำงส่วนลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศ เช่น ตลำดหุ้นจีน 
ตลำดหุ้นญี่ปุ่น รวมถึงกำรลงทุนในบำงกลุ่มอุตสำหกรรมเช่น กลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น 

ส ำหรับธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ภำพรวมอุตสำหกรรมยังคงเติบโตสูงจำกเม็ดเงินของลูกค้ำกลุ่มสถำบันและ
องค์กรต่ำงๆ เนื่องจำกสภำวะดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ ำ อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่สูง บลจ.ทิสโก้จึง
ไม่เน้นกำรแข่งขันในกลุ่มนี้  แต่จะเน้นกำรแข่งขันในกลุ่มลูกค้ำประเภทบุคคลแทน โดยกลุ่มลูกค้ำบุคคลส่วนใหญ่                     
จะสำมำรถรับควำมเส่ียงได้มำกกว่ำ ต้องกำรผลตอบแทนที่สูงกว่ำ ให้ควำมส ำคัญกับควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร กำรบริกำรให้
ค ำแนะน ำทำงด้ำนกำรลงทุน รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรของทีมลงทุน มำกกว่ำปัจจัยทำงด้ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว 
ทั้งนี้สินทรัพย์ภำยใต้ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ณ ส้ินปี 2561 อยู่ที่ 42,065 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 41,855 ล้ำน
บำท ณ ส้ินปี 2560 หลังจำกที่ได้เติบโตมำมำกกว่ำร้อยละ 50 ในปี 2560 

ตารางสรุปสินทรัพย์ภายใตก้ารบริหารสุทธิตามประเภทกองทุนของบลจ.ทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

กองทุน 
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้                 

การบริหารสุทธิ (ล้านบาท) 
ส่วนแบ่งการตลาด 

(ร้อยละ) 
อันดับเทียบกบัคู่แข่ง 

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 162,127.22 14.4 2/16 

กองทุนส่วนบุคคล 42,064.87 4.3 5/24 
กองทุนรวม 44,869.71 0.9 14/23 
รวมของบลจ.ทิสโก้ 249,061.80 3.5 8/27 

ที่มำ: สมำคมบริษัทจัดกำรกองทุน 

2.3 การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ 

 (1) แหล่งที่มาของเงินทุน 

นอกจำกเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้แล้ว แหล่งที่มำของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จำกกำรระดมทุนจำกเงินฝำก รำยกำร
ระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน เงินกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยำว โดยแหล่งที่มำของเงินทุนมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงนิทนุ 
     (หน่วย: ล้ำนบำท) 

แหล่งเงินทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินฝำกรวม1 161,034.44 188,280.76 198,985.23 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 5,196.60 4,017.51 4,374.67 
หุ้นกู้ 64,362.00 63,601.70 49,680.00 
หน้ีสินอื่น 9,353.82 12,756.67 11,675.28 
   รวมแหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน 239,946.86 268,656.64 264,715.18 
เงินกองทุน 31,325.54 34,731.76 37,829.45 
   รวมแหล่งเงินทุน 271,272.40 303,388.41 302,544.63 

 

 

                                                           
1 เงินฝำก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐำนลกูค้ำเงินฝำกปกติของธนำคำร 
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ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มทิสโก้แบ่งตำมอำยุของสัญญำได้ดังต่อไปนี้  

                              (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 เมื่อทวง     ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให ้  

รำยกำร ถำม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก ำหนด เกิดรำยได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,192 - - - - - - 1,192 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิสุทธ ิ 1,956 52,115 - - - - - 54,071 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 6 - - - - - 6 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 5,507 1,948 188 - 1,369 - 9,012 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 2,369 17,615 45,562 122,796 46,079 - 6,876 241,297 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                        
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ - 949 - - - - - 949 
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - 115 - - - - - 115 

 5,517 76,307 47,510 122,984 46,079 1,396 6,876 306,642 

หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝำก 58,382 68,914 61,874 3,938 - - - 193,108 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ 520 1,470 140 2,245 - - - 4,375 
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 238 - - - - - - 238 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ ์ - 5 6 - - - - 11 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 15,840 21,000 12,000 6,680 - - 55,557 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                  
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ - 995 - - - - - 995 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - 61 - - - - - 61 

 59,177 87,285 83,020 18,183 6,680 - - 254,345 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น         
กำรรับอำวัลตั๋วเงินและกำรค้ ำประกัน     
กำรกู้ยืม 2 250 38 18 - 446 - 754 
ภำระผูกพันอื่น - 1,318 623 495 - 351 - 2,787 

โปรดอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเส่ียงจำกกำรไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะส้ันตำม
อำยุสัญญำในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยควำมเส่ียง     

(2) การให้สินเชื่อ 

 นโยบายการใหส้ินเชื่อ 

สินเชือ่ธุรกิจ 

กลุ่มทิสโก้ (เฉพำะธนำคำรทิสโก้และบริษัทย่อยที่มีกำรให้สินเชื่อ ) มีนโยบำยที่จะเน้นกำรขยำยตัว              
ของสินเชื่อธุรกิจอย่ำงระมดัระวงั โดยในกำรอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนำคำรจะพิจำรณำถึงศักยภำพของธุรกิจโอกำส ควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตรำผลตอบแทนที่ เหมำะสมกับควำมเส่ียงของสินเชื่อแต่ละรำย กลุ่มทิสโก้จะ
เน้นกำรขยำยตัวของสินเชื่อไปในตลำดที่มีควำมช ำนำญ มีควำมเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ใน
กรณีที่กลุ่มทิสโก้ต้องกำรเข้ำสู่ตลำดสินเชื่อใหม่ กลุ่มทิสโก้จะท ำกำรวิเครำะห์ถึงโอกำสและปัจจัยควำมเส่ียงต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง  

นโยบำยหลักประกันแตกต่ำงกันตำมประเภทของสินเชื่อ โดยกลุ่มทิสโก้มีระบบกำรบริหำรหลักประกัน           
ที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ในกำรรักษำระดับมูลค่ำของหลักประกันให้อยู่ตำมเงื่อนไข เพื่อควบคุมควำมเส่ียงจำกควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มทิสโก้อำจพิจำรณำให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้กู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็นรำยๆ ไป ในกำร
ประเมินมูลค่ำหลักประกัน กลุ่มทิสโก้ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ
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หรือหน่วยประเมินรำคำทรัพย์สินของธนำคำรก่อนกำรเบิกใช้วงเงินกู้ รวมทั้งมีกำรทบทวนรำคำประเมินอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดย
กลุ่มมีคณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำหลักประกันท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุมัติกำรประเมินรำคำหลักประกันโดยผู้ประเมิน
รำคำภำยในและผู้ประเมินรำคำอิสระ ตำมนโยบำยของกลุ่มที่ได้วำงไว้ภำยใต้หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรให้สินเชื่อลูกค้ำแต่ละรำย กลุ่มทิสโก้มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของลูกค้ำ                 
ที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อให้ได้ลูกค้ำที่มีคุณภำพ ในขณะเดียวกันสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม โดยมี
หน่วยงำนอิสระท ำหน้ำที่สอบทำนและดูแลกระบวนกำรให้สินเชื่อให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีก ำหนด 

กำรก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำหรับ
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ โดยจะก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสมตำมภำวะ
ตลำดและระดับควำมเส่ียงของผู้กู้ ตลอดจนพิจำรณำถึงต้นทุนเงินทุนของธนำคำร  

สินเชื่อรายย่อย 

ส ำหรับสินเชื่อเช่ำซื้อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยที่จะขยำยสินเชื่อ           
ในเชิงรุก โดยเฉพำะในตลำดที่มีกำรเติบโตและมีอัตรำผลตอบแทนเหมำะสมกับควำมเส่ียง กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรวำง
มำตรฐำนกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อและสินเชื่อรำยย่อยอื่นอย่ำงเป็นระบบโดยกำรให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนำขึ้น
จำกฐำนข้อมูลภำยในของธนำคำร ระบบดังกล่ำวช่วยควบคุมมำตรฐำนกำรอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพและร่น
ระยะเวลำกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

กลุ่มทิสโก้มีกำรพิจำรณำกำรให้สินเชือ่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อให้สำมำรถขยำยสินเชื่อ
ได้มำกตำม เป้ำหมำยกำรเติบโตในเชิงรุกอย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มลูกค้ำหลักของกลุ่มทิสโก้ยังคงมีผลตอบแทนที่
เหมำะสมกับควำมเส่ียง และกลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ แต่ใช้กำรเพิ่มคุณภำพ กำรให้บริกำรและกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจเป็นเครื่องมือในกำรแข่งขัน ส ำหรับนโยบำยด้ำนหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้เช่ำซื้อต้องมีตลำดรองที่
เพียงพอ และมีกำรท ำประกันภัยอย่ำงเหมำะสม  

ส ำหรับสินเชื่อเพื่อกำรเคหะ ธนำคำรทิสโก้มีนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำ
หลักประกัน ทั้งนี้ในรำยละเอียดจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
อื่น และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหนี้ท่ีสูงขึ้น  

 การอนุมัติวงเงินและอ านาจการอนุมัติ 

คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำยอ ำนำจกำรอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit 
Committee) เป็นผู้ดูแล ภำยใต้นโยบำยกำรอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร  

นโยบำยกำรอนุมัติสินเชื่อ มีกำรก ำหนดวงเงินและมอบอ ำนำจกำรอนุมัติวงเงินไว้อย่ำงชัดเจน โดยสินเชื่อ
ธุรกิจทุกรำยกำรจะต้องได้รับกำรอนุมัติโดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ เนื่องจำกเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนำดใหญ่ 
สินเชื่อธุรกิจที่มีขนำดใหญ่มำกจะต้องได้รับกำรอนุมัติโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

ส ำหรับสินเชื่อรำยย่อย เนื่องจำกวงเงินสินเชื่อมีขนำดเล็ก กลุ่มทิสโก้จึงมีกำรก ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและ
มอบอ ำนำจกำรอนุมัติวงเงินแตล่ะระดับให้แกผู้่บริหำรและหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ น ำไปปฏิบัติภำยใต้นโยบำยอนุมัติสินเชื่อ
โดยรวมที่ก ำหนด สินเชื่อรำยย่อยที่มีขนำดใหญ่เกินกว่ำระดับปกติเมื่อพิจำรณำจำกประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของ
กำรกู้เงิน จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะอนกุรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นกรณีไป   
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ส ำหรับสินเชื่อเช่ำซื้อ กลุ่มทิสโก้ได้น ำระบบกำรให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ำมำใช้ร่วมเป็น
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลูกค้ำแต่ละรำยโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของลูกค้ำ ลักษณะ
ของสินเชื่อ และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ต้องกำร 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหำรระดับสูงจำกสำยงำนต่ำงๆ เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดนโยบำย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของกำรบริหำรควำมเส่ียง
จำกกำรให้สินเชื่อ โดยมีคณะอนกุรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหน้ำสำยควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit 
Officer) เป็นผู้ดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของสินเชื่อแต่ละรำยกำร นอกจำกนี้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อที่มีปัญหำ 
(Problem Loan Committee) ท ำหน้ำที่ดูแลติดตำมกำรจัดกำรลูกหนี้ท่ีมีปัญหำ และพิจำรณำตั้งส ำรอง ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรจะรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะ
อนุกรรมบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ธนำคำรทิสโก้มีหน่วยงำนพิจำรณำคุณภำพสินเชือ่แยกออกจำกหน่วยงำนกำรตลำด เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในกำรอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงำนสอบทำนสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนควำมถูกต้องและโปร่งใสของกำรให้สินเชื่อ 

ธนำคำรทิสโก้ได้น ำระบบจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มำใช้ในกำรประเมิน           
ควำมเส่ียง ทั้งส ำหรับสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรำยย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำตำมกฎกำรด ำรงเงินกองทุน ภำยใต้
วิธีกำรใช้กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทั้งนี้ผลที่จะได้รับในระยะยำว คือ 
กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่แม่นย ำและกำรใช้เงินกองทุนของธนำคำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ส ำหรับกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนำคำรก ำหนดให้มีวงเงินควำมเส่ียงส ำหรับ
แต่ละกลุ่มสินเชื่อ (Concentration Limits) ที่ก ำหนดให้สำมำรถให้สินเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รำยได้ไม่เกินระดับที่ก ำหนด
ส ำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท และติดตำมควบคุมกำรกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภำคอุตสำหกรรม (Industry Limit) ให้
อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยพิจำรณำร่วมกับกำรกระจุกตัวของเงินลงทุนในตรำสำรทุนในแต่ละภำคอุตสำหกรรมด้วย 
นอกจำกนี้ธนำคำรยังปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด  ตำมข้อก ำหนดในกำรให้สินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจกำรของผู้อ่ืนหรือก่อภำระผูกพันหรือจ่ำยเงินตำมภำระผูกพัน เพื่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด (Single Lending Limit) 

 การติดตามหนี้ 

กลุ่มทิสโก้ก ำหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนกำรติดตำมสินเชื่อคงค้ำงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวนกำรให้
สินเชื่ออย่ำงสม่ ำเสมอ และติดตำมหนี้ที่มีปัญหำอย่ำงใกล้ชิด ส ำหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ  ที่มี
ปัญหำ (Problem Loan Committee) จะได้รับรำยงำนกำรผิดนัดช ำระหนี้ของลูกหน้ีที่มีปัญหำทุกรำยกำร เพื่อพิจำรณำสถำนะ
ของลูกหนี้และก ำหนดวิธีกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย รวมถึงกำรจัดชั้นสินทรัพย์และกำรตั้งส ำรองหนี้สูญ 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ส ำหรับลูกหนี้รำยที่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  โดยกลุ่มทิสโก้ได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ ขอบเขต และกำรติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อจะต้องรำยงำนตอ่คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำ
สินเชื่อที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีอย่ำงต่อเนื่อง 
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ส ำหรับกำรติดตำมสินเชื่อรำยย่อยนั้น กลุ่มทิสโก้จะปรับปรุงนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรบริหำรและติดตำม
หน้ีให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติตำม
ประกำศและระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่ำงเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนกำรติดตำม
หน้ีออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งำนติดตำมหนี้ค้ำงช ำระ 2) งำนเร่งรัดหนี้สินและกำรติดตำมยึดทรัพย์สิน และ 3) งำนกฎหมำยและ
บังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนให้ได้สูงสุด 

 การปรับโครงสร้างหนี้ 

ส ำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหำ เช่น ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ หรือควำมขัดข้อง                   
ทำงกำรเงินของลูกหนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยที่จะปรับโครงสร้ำงหนี้เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด  โดยหลักเกณฑ์
กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของกลุ่มสำมำรถท ำได้หลำยวิธี ประกอบด้วย กำรผ่อนผันเงื่อนไขกำรช ำระหนี้ในลักษณะต่ำงๆ กำรโอน
ทรัพย์สินของลูกหน้ีเพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ กำรแปลงหน้ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินหรือกำรแปลงหน้ีเป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำมำรถท ำได้กับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดช ำระแล้วหรือยังไม่ผิดนัดช ำระก็ตำม 
โดยหน่วยงำนที่ให้สินเชื่อมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ รวมถึ งกำรคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีกำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ี เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยจะท ำกำรประเมินคุณภำพของลูกหน้ีและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฐำนะและกำร
ด ำเนินงำนของลูกหนี้ เพื่อคำดกำรณ์เกี่ยวกับโอกำสที่จะได้รับช ำระหนี้คืน และพิจำรณำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ี 

ในกรณีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ส ำหรับลูกหนี้ที่กลุ่มทิสโก้ กรรมกำร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร หรือ
ผู้บริหำรของกลุ่ม เข้ำข่ำยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จะต้องให้สถำบันกำรเงินอื่นหรือบุคคลที่สำมที่ไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนำคำรและลูกหนี้ เป็นผู้วิเครำะห์ฐำนะและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสด
ของลูกหนี้ ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดส ำหรับหนี้ที่ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วทุก
รำย ท้ังในเรื่องกำรเปล่ียนสถำนะกำรจัดชั้น กำรค ำนวณส่วนสูญเสียและกำรกันส ำรอง 

(3) ความสามารถในการด ารงเงินกองทุน 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยด ำรงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับควำมเส่ียงของธนำคำรในระยะยำว โดยค ำนึงถึง
ควำมอยู่รอดของธนำคำรในระยะยำวแม้จะมีควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ และด ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง ในอัตรำที่ไม่
ต่ ำกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงเงินกองทุน  เมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เป็น
อัตรำส่วนกับสินทรัพย์เส่ียง และภำระผูกพันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10.375 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตรำส่วนไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 7.875 ของสินทรัพย์เส่ียงและภำระผูกพัน  

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีฐำนเงินทุนท่ีมั่นคง และมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงสูงเกินกว่ำเกณฑ์ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และเพียงพอท่ีจะรองรับมำตรกำรของทำงกำรในกำรจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์กำรตั้งส ำรองในอนำคต   

(4) การบริหารสภาพคล่อง 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำที่ควบคมุดูแลและก ำหนดทิศทำงของโครงสร้ำงสินทรัพย์และหนี้สิน 
และโครงสร้ำงกำรระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังก ำหนดวงเงินควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องต่ำงๆ เพื่อเตือนและควบคุมถึง
ระดับควำมเส่ียงจำกตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ เช่น ปริมำณกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มี
ควำมรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) กำรด ำรงแหล่งที่มำของเงิน ให้สอดคล้องกับกำรใช้ไปของเงิน (Net Stable 
Funding Ratio: NSFR) ระดับควำมไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบก ำหนด ระดับกำรกระจุกตัวของเงินฝำก 
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และระดับกำรถอนเงินในแต่ละวัน นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดแผนฉุกเฉินเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องในยำมวิกฤติ (Liquidity 
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่ำงชัดเจน  

กำรบริหำรสภำพคล่องในแต่ละวันอยู่ในควำมดูแลของฝ่ำยบริหำรเงิน ซึ่งดูแลกำรจัดหำแหล่งเงินทุนและ          
กำรลงทุน ตำมประมำณกำรกระแสเงนิสดในแตล่ะวันของธนำคำร ฝ่ำยบริหำรเงินจะรับผิดชอบดูแลให้สภำพคล่องของธนำคำร
เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 (5) การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ  

กลุ่มทิสโก้ให้นิยำมควำมหมำยของสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพย์ที่ไม่มีรำคำหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่ำจะไม่มีรำคำหรือเรียกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ หมำยถึง สิทธิเรียกร้องจำกลูกหนี้ซึ่งไม่มีทำงที่จะได้รับช ำระหนี้แล้ว เช่น ลูกหนี้ถึงแก่
ควำมตำย เป็นคนสำบสูญ ลูกหนี้เลิกกิจกำร ส่วนสูญเสียที่เกิดจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี  

(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คำดว่ำจะเรียกคืนไม่ได้ทั้งจ ำนวน เช่น 
สิทธิเรียกร้องจำกลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันถึง
ก ำหนดช ำระ  

(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คำดว่ำจะเรียกให้ช ำระคืนไม่ได้ครบถ้วน เช่น 
ลูกหนี้ท่ีค้ำงช ำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 6 เดือนนับแต่วันถึงก ำหนดช ำระ  

(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีปัญหำในกำรเรียกให้ช ำระคื น 
หรือไม่ก่อให้เกิดรำยได้ตำมปกติ เช่น ลูกหนี้ท่ีค้ำงช ำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 3 
เดือนนับแต่วันถึงก ำหนดช ำระ  

(5) สินทรัพย์จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีค่ำเส่ือมถอยลง เช่น ลูกหนี้ที่ค้ำง
ช ำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 1 เดือนนับแต่วันถึงก ำหนดช ำระ  

(6) สินทรัพย์จัดชั้นปกติ หมำยถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่เข้ำข่ำยเป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำน หรือกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยกำรตั้งส ำรองอย่ำงระมัดระวัง ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรทิสโก้ตั้งส ำรองค่ำเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญ และค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เท่ำกับ 11,051.80 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 239.3 ของ
ส ำรองที่ต้องตั้งตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยธนำคำรมีสินทรัพย์ที่จัดชั้นตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมตำรำงแสดงสินทรัพย์จัดชั้นตำมประกำศของธนำคำร
แห่งประเทศไทยในข้อ 4.2 ของส่วนท่ี 1 หัวข้อ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

ส ำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งด ำเนินกำรโดย บล.ทิสโก้มีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  

 (1)  แหล่งที่มาของเงินทุน 

เงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน และกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
บำงส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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(2) การอนุมัติวงเงินและอ านาจการอนุมัติ 

บล. ทิสโก้ มีนโยบำยในกำรรับลูกค้ำที่มีคุณภำพและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ โดยจะพิจำรณำวงเงินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เหมำะสมกับควำมน่ำเชื่อถือและฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ ตลอดจน
หลักประกัน ทั้งนีค้ณะกรรมกำรบริหำรมอบอ ำนำจกำรอนุมัติวงเงินซื้อขำยหลักทรัพย์ให้กับคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ 
โดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อพิจำรณำอนุมัติวงเงินที่มีมูลค่ำสูง และมอบอ ำนำจกำรอนุมัติให้ผู้บริหำรและ/หรือ
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อระดับต่ำงๆ ส ำหรับวงเงินทั่วไปเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติตำมแนวนโยบำยที่ก ำหนดโดยคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำสินเชื่อ 

(3) การก าหนด margin ของหลักทรัพย์ 

ปัจจุบัน ลูกค้ำของ บล. ทิสโก้ ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินสดเท่ำนั้น  

(4) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ส ำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล . ทิสโก้ มีนโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
พื้นฐำนดี โดยค ำนึงถึงสภำพคล่อง ควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่ได้รับ และกำรกระจุกตัวของกำรลงทุน ส ำหรับกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบำยในกำรขยำยกำรลงทุนในส่วนนี้ แต่จะเน้นที่กำรติดตำม
โอกำสในกำรขำยหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันออกให้ได้มูลค่ำสูงที่สุด ส ำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ บล . ทิสโก้ 
เน้นที่กำรลงทุนเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้เป็นสภำพคล่อง ส ำหรับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน บล. ทิสโก้ มีนโยบำยลงทุนทั้งในระยะส้ัน
และในระยะยำว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรลงทุนและผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละกองทุน นอกจำกนี้ บล. ทิสโก้ ยังมีนโยบำย
ที่จะลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์เพื่อผลก ำไรและเพื่อบริหำรควำมเส่ียง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำวกำรณ์กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ 

นโยบำยกำรลงทุนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและข้อก ำหนดด้ำนบริหำรควำมเส่ียง ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรในสำยงำนท่ีส ำคัญ โดยจะก ำหนดนโยบำยในกำรลงทุน วงเงินลงทุน 
ปริมำณกำรซื้อขำยสูงสุดในแต่ละวัน และวงเงินขำดทุน  

(5) ความสามารถในการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่อง 

อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปของ บล.ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ        
ร้อยละ 105.91 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.00 ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงขององค์กรไว้อย่าง
เหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเส่ียง 
ความรับผิดชอบต่อความเส่ียง และความสามารถในการบริหารความเส่ียงอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของ
หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี  นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเส่ียงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบ
กับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของบริษัทได้ส่งผลต่อความส าเร็จและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยัง
มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยค านึงถึงความเส่ียงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมที่ส าคัญทีบ่ริษัทได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปในการบริหารความเส่ียงองค์รวมของ
บริษัท มีดังต่อไปนี ้

(1) การบริหารความเส่ียงอยา่งรวมศนูย์ 

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ยึดถือหลักการบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานความเส่ียง
จะถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยท าการรวบรวม
ข้อมูลฐานะความเส่ียงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเพื่อท าการประเมิน ก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับ      
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารดูแลทีเ่ป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวม โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงเป็น
หน่วยงานอิสระท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเส่ียงอย่างเพียงพอ 

(3) การประเมินความเส่ียงอย่างครบถ้วน 

บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการ
ประเมินความเสี่ยงเริ่มจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ช านาญการซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ใน
เชิงปริมาณและสถิติ ทั้งนี้จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความ
เส่ียงมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการจ าลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท 

(4) การบริหารและจดัสรรเงินกองทุนด้วยหนว่ยวดัความเส่ียงมาตรฐาน 

เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจัยความ
เส่ียงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเส่ียง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเส่ียงต่างๆ 
จะถูกเปล่ียนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวภายใต้การก าหนดระดับความเส่ียงที่
ยอมรับได้ของบริษัท กระบวนการประเมินเงินกองทุนความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
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ภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของบริษัท การก าหนดระดับเงินกองทุนความเส่ียงนั้น
มีความส าคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี้ 
ยังท าหน้าที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงของ
องค์กร และจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ  

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

ภายใต้การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเส่ียงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนท่ีมี
อยู่ของธนาคาร  ในขณะเดียวกันการประเมินความเส่ียงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกก าหนดโดยระดับ
ความเส่ียงเชิงคุณภาพที่ยอมรับได้  เงินกองทุนความเส่ียงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับระดับเงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบรษิัทและระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม 

 (6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเส่ียง และการบริหารผลงานท่ีค านึงถึงความเส่ียง 

หลักการท่ีส าคัญประการหนึ่งของบริษัท คือการมีผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับความเส่ียงในระยะยาว และเพื่อ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเส่ียงต่างๆ จะถูกน าเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมี
เป้าหมายส าคัญในการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนที่ค านึงถึงความเส่ียงต่อผู้ถือหุ้น ความเส่ียงในด้านต่างๆจะถูกน าเข้ามา
ประกอบการพิจารณาในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลก าไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจจะพิจารณากระท าใน     
ส่วนงานที่ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าความเส่ียงที่เพิ่ม 

(7) การบริหารพอร์ตความเส่ียง การกระจายความเส่ียง และการป้องกันความเส่ียง 

การบริหารพอร์ตความเส่ียงจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเส่ียงเป็นหลักการส าคัญใน
ทุกธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีสามารถลดความเส่ียงโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ
ของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะน าหลักการกระจายความเส่ียงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
และเพดานความเส่ียงต่างๆ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับรายการ 

(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง หัวหน้าของแต่ละสายธุ รกิจจะต้องมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในความเส่ียงที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้องค านึงถึงความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ที่จะมีต่อบริษัทในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพัฒนาแบบจ าลองความเส่ียงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 (11) แนวนโยบายต่อธุรกจิหรือผลิตภัณฑ์ใหม ่

การท าธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของบริษัทจะต้องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงาน               
ที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงของทางบริษัท โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์              
ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น การค านึงถึงความเส่ียงโดยรวมของบริษัท และรวมถึง              
ความเพียงพอของเงินกองทุน 

(12) การปฏิบัติต่อรายการระหวา่งกัน 

การท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทจะพิจารณาปฏิบัติต่อ
รายการเสมือนเป็นรายการทีบ่ริษัทกระท ากับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
อย่างไรก็ตาม การท าธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ 

(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ 

การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทภายใต้การ
จ าลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท นอกจากนี้              
การทดสอบสภาวะวิกฤติยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งทางด้านสินเชื่อ ตลาด และสภาพคล่อง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าหน้าที่ดูแลการทดสอบสภาวะวิกฤติในภาพรวม โดยจะก าหนดสมมุติฐานในการ
ทดสอบ และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้
คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความเส่ียง รวมถึงการเปล่ียนแปลงเพดานความเส่ียงต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน 

โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการบริษัท ท า
หน้าที่ในการดูแลความเส่ียงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั้งบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร ภายใต้การแต่งตั้งของ
คณะกรรมการบริษัท จะท าหนา้ที่ดูแลทั้งความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงโดยรวมขององค์กร และความเส่ียงระดับรายการของ
แต่ละประเภทความเส่ียง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาส าหรับธุรกิจต่างๆ จะท าหน้าที่ดูแลการบริหารความ
เส่ียงด้านกลยุทธ์ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงของบริษัทให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน  

ส าหรับการดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผู้รับมอบอ านาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น 
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะอนุกรรมการก ากับกฏเกณฑ์และการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ และฝ่ายกฎหมาย ท้ังนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็น
เจ้าของความเส่ียงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
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คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งการด าเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความ
เส่ียงสูงสุดที่ถูกก าหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิเคราะห์การท าธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้การ
อนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยรายการที่ส าคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหาร
เพื่อรับทราบ ท้ังนี้ระบบบริหารความเส่ียงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารความเส่ียงโดยรวม 

 ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส่วนส าคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูล และบริการทางการเงิน หรือที่เรียกว่าการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) 
รวมถึงผู้ก ากับดูแลธุรกิจทางภาคการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการก ากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  
ในปี 2561 บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีคณะอนุกรรมการ
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบอ านาจเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าที่ดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการ 

สรุปบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงมีดังนี้ 

 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเส่ียงรวมของกลุ่ม ท้ังน้ีคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือดูแลและติดตามความเส่ียงและกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของ
บริษัท โดยมีบทบาทที่ส าคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดระดับความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงน าไปยึดปฏิบัติตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียง 
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเส่ียงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

ภายใต้โครงสร้างการก ากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการของบริษัทย่อยต่างๆ จะท าหน้าที่ในการดูแล และน า
นโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะกิจต่างๆ ตามทีน่โยบายก ากับดูแลกิจการก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่รายงานกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและฐานะการเงินไปยังคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ โดยมี
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไป
ด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการบริหารความเส่ียงทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้การดูแลระบบบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั้ง
ก าหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่าย
บริหารความเส่ียง ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
พิจารณา พร้อมทั้งจัดท าระบบการประเมินความเส่ียงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียงในด้านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้
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ได้มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ควบคุมดูแลการรับ
นโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทใหญ่มาปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเส่ียงเฉพาะด้าน 

คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเส่ียงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดูแลการบริหารและ
ควบคุมความเส่ียงในระดับรายการของความเส่ียงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา ท าหน้าที่ในการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น หน่วยงาน
ควบคุมสินเชื่อ เป็นต้น ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารของธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นที่ท าการอนุมัติสินเชื่อจะท า
การติดตามผลการท างานในด้านการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของ
ธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยเสี่ยงส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

ในการบริหารความเส่ียงของบริษัทได้ระบุปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเส่ียง
จากการให้สินเชื่อ 2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 3) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 4) ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน และ 
5) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 - 3.5  

ความเส่ียงโดยรวมทุกด้านของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งส าหรับ
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมี
แนวทางการบริหารและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเส่ียงที่แตกต่างกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

3.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ที่มีต่อบริษัทเมื่อครบก าหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะช าระหนี้ให้กับบริษัท 
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลท าให้บริษัทต้องกันส ารองหนี้สูญมากขึ้น 
อันจะส่งผลต่อก าไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ท้ังน้ี อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.32 ณ ส้ินปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.86 ณ ส้ินปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล
จากการที่บริษัทท าการปรับปรุงวิธีการจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์ส าหรับสินเชื่อแบบผ่อนช าระ (Installment Loan) ให้มีความ
เข้มงวดมากขึน้ ตามนโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อยา่งระมัดระวงั แม้ว่าการช าระหนี้ของลูกหนี้และคุณภาพสินทรัพย์
ในพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ประมาณการ
ความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายส ารองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นระหว่างปีอีกด้วย 
ด้วยการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเส่ียงอันทันสมัยและมีการติดตาม
ช าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจ าหน่ายหนี้สูญที่รัดกุม โดยมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ร้อยละ 2.74 ณ ส้ินปี 2560 เป็นอัตราร้อยละ 3.36 และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.94 
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เป็นร้อยละ 1.32 ทั้งนี้ หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดมีจ านวน 6,876.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
18.0 แบ่งเป็นของธนาคารจ านวน 6,309.06 ล้านบาท และบริษัทย่อยอื่นจ านวน 567.14 ล้านบาท 

บริษัทใช้วิธีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วยวิธี Collective Approach ซึ่ง
จะตั้งส ารองตามประมาณค่าความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื่อ
ดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลสถิติหนี้เสียของพอร์ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบัน 
และค านึงถึงวัฎจักรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทมียอดส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ท้ังส้ินจ านวน 11,673.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 169.8 ของยอดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินส ารองเป็นส่วนของ
ธนาคารจ านวน 11,051.80 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 239.3 ของส ารองที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
นโยบายการตั้งส ารองอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงาน 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
มีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 54.4 และ 18.7 ของสินเชื่อรวม ตามล าดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจ านวน 
130,861.49 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ ามาก และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายย่อย 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกัน
เพียงจ านวน 670.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.2 ของเงินให้สินเชื่อรวม 

ส าหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ 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 4.0 ร้อยละ 4.7 ร้อยละ 9.7 และร้อยละ 0.3 ของสินเชื่อรวม
ตามล าดับ ทั้งนี้ ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมูลค่ารวม 34,417.96 ล้านบาท           
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริการ อย่างไรก็ตามลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเงินให้สินเชื ่อธุรกิจส่วนใหญ่เป็นสินเชื ่อ  
มีหลักประกันเกือบทั้งจ านวน โดยบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสัดส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันที่
เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และบริษัทยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่า
หลักประกันอย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้บริษัทยังมีขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให้มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกนั 

ความเส่ียงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระและกระบวนการติดตามหนี้นั้น มีการบังคับ
หลักประกันซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นสินเชื่อจากธนาคารทิสโก้ซึ่งร้อยละ 77.9 ของเงินให้สินเชื่อในส่วนของธนาคาร เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน ส าหรับ
สินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินท่ีให้เช่าซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดังนั้นหากผู้เช่าซื้อไม่ช าระเงินตามก าหนดภายใต้หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่ก าหนด บริษัทสามารถด าเนินการเข้ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ในทันทีภายหลังจากได้เข้าครอบครอง
ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจ าหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้างส้ัน ซึ่งสามารถกระท าให้เสร็จส้ินได้ภายในระยะเวลา
เฉล่ียประมาณ 1 เดือน 
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ปัจจัยความเส่ียงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อคือมูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื้อ
หลักที่บริษัทจะเข้ายึดและจ าหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
หากมูลค่าของรถยนต์เก่าลดลงมากเกินไป อาจท าให้ได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ และส่งผลเสียหายต่อก าไร
และเงินกองทุนของบริษัท มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม 
ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่ 

อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจ าหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทสามารถเรียกคืนการช าระ
เงินจากการจ าหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 70 - 90 ของมูลหนี้คงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูงท าให้
ผลกระทบต่อก าไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ บริษัทได้ด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงดว้ยการตดิตามราคารถยนต์เกา่
อย่างต่อเนื่อง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมูลค่าหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์โดยเฉล่ียในระดับที่
เหมาะสม และการเน้นปล่อยสินเชื่อส าหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี 

ส าหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะนั้น หลักประกันส่วนใหญ่ของบริษัท 
เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถน ามาใช้หักการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื ่อด้อยคุณภาพได้ บริษัทได้
ด าเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยส่วนของธนาคารมีสัดส่วนมูลค่าหลักประกันที่
ใช้หักมูลหนี้ของสินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 75.8 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพส าหรับ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด 

บริษัทมีความเส่ียงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะ
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผล
ให้บริษัทต้องเพิ่มการกันเงินส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อก าไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท นอกจากนี้  
การเข้าครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดทีี่ยุ่งยากและ ใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ติดตามขั้นตอนการท างานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ค้างช าระ
เป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  โดยบริษัทมีสินทรัพย์
รอการขาย ณ ส้ิน ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผ่ือการด้อยค่า 10.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.004 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผ่ือการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 52.2 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทุนทางบัญชี 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใหส้ินเชื่อ 

คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของ
พอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจ ากัดต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงจากการให้
สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวน
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่มีความส าคัญให้แก่
คณะกรรมการของแต่ละบริษัทได้รับทราบ 

ในขณะที่ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อซึ่งจะอยู่ที่บริษัทย่อยที่ท าธุรกิจการให้สินเชื่อ โดยความเส่ียงจากการให้
สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการของบริษัทย่อยต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะท าหน้าที่ดูแลการพิจารณาและอนุมัติ
สินเชื่อ ส าหรับธุรกรรมที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับต่ าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
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คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเส่ียงจากการให้สินเชื่อและคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา         
ท าหน้าที่ติดตามและกับการค้างช าระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเส่ียงที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ลูกหนี้ การจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์โอกาส          
การผิดนัดช าระและความเสียหาย การวิเคราะห์การกระจุกตัวของสินเชื่อและเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเ ส่ียง          
จากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญของบริษัท โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประเมินความ
เส่ียง ดังนั้น การด าเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ใน
การจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแตล่ะราย โดยอาศัยการพิจารณาข้อมูลในภาพรวม ส าหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจ
ได้พิจารณาถึงลักษณะความเส่ียงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรมในรายละเอียด 

การจัดการด้านความเส่ียงจากการกระจกุตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจยัส าคญัในการบริหารจดัการความเส่ียงจากการ
ให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชือ่ได้ถูกจดัท าโดยค านึงถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินธุรกิจและเงินกองทุนของบริษัท 

บริษัทมีมาตรการและข้อจ ากัดของการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเส่ียงทั้งใน
ระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

3.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน และการส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อน ามาใช้รองรับ
ความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องจ านวน 64,046.99 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจ านวน 
1,191.80 ล้านบาท เทียบกับ 1,324.81 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจ านวน 54,071.39 
ล้านบาท เทียบกับ 44,647.15 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 และเงินลงทุนชั่วคราว 8,792.84 ล้านบาท เทียบกับ 7,125.98 ล้าน
บาท ณ ส้ินปี 2560 

บริษัทมีความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะส้ันตามอายุสัญญา (Maturity 
Mismatch) อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อครบก าหนดสัญญา
แล้ว เช่น การไม่ได้รับเงินตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบก าหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สิน  
ในระยะสั้นตามอายุสัญญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหนี้สินตามอายุสัญญาเป็นจ านวน 
57,371.55 ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืม
ระหว่างธนาคาร ซึ่งเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีเงินรับฝาก 193,108.31 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิ
และไม่ด้อยสิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทั้งส้ิน 18,680.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะส้ัน รวมมูลค่า 31,000.00 ล้านบาทและ           
มีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า 5,876.92 ล้านบาท 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง 

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยหน่วยธุรกิจ          
ที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความ
เส่ียงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 

นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย  การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด  
การกระจุกตัวของเงินฝาก ปริมาณการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) การด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะ
ความเส่ียงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น  ในส่วนของความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของ
กระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้อง 
ถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอ  การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ยง
และผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในสถานการณ์จ าลองต่างๆ   
นอกจากนี้แผนฉุกเฉินส าหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้
ได้ทันเวลา ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ  (Liquidity Contingency Plan) 

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารและอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของบริษัทหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของบริษัท 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจ านวน 1,360.13 ล้านบาท แบ่งเป็น
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาตลาดจ านวน 299.56 ล้านบาท และกองทุนรวมอีทีเอฟซึ่ง 
มีมูลค่าตามราคาตลาดจ านวน 780.28 ล้านบาท และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาต้นทุน
ทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผ่ือการด้อยค่าจ านวน 219.51 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นจ านวนทั้งส้ิน 486.78 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมี
ผลขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กับราคาทุน
ของหลักทรัพย์ ที่ไม่ได้รับรูใ้นก าไรขาดทุนตามมาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพย์เผ่ือขายจ านวน 88.53 ล้านบาท 

(1) ความเส่ียงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

ส าหรับเ งินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนรวมอีที เอฟ               
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผ่ือขาย (Available for Sale) จ านวน 
1,140.62 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อก าไรขาดทุนของบริษัทก็ต่อเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
ในก าไรขาดทุนจากการตีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นจ านวน 88.53 ล้านบาท 

บริษัทได้น าเอาแบบจ าลอง Value at Risk มาใช้วัดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์จดทะเบียนและรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานท่ีเกี่ยวข้องและคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
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รายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลา 
ที่ก าหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทมีค่า Value at Risk ส าหรับ
ระยะเวลา 90 วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 206.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
192.28 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการการปรับเพิ่มขึ้นของปัจจัยความเส่ียงระหว่างปี นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้ก าหนดวงเงินการเตอืนความเส่ียง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเส่ียง เช่น 
วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจ ากัดขาดทุน เป็นต้น 

(2) ความเส่ียงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจ านวน 219.51 
ล้านบาท ลดลงจาก 420.36 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 จากการขายตราสารทุนบางส่วน ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและขายหลักทรัพย์
ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีมีดอกเบี้ย และความเส่ียงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี้ 

(1) ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการก าหนดการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปล่ียนแปลงไป          
อาจท าให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลท าให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับลดลงและ
กระทบต่อก าไรและเงินกองทุนของบริษัทได้ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินในการ
ควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยควบคุมดูแล
โครงสร้างก าหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปล่ียนดอกเบี้ยดังนี้ 

                 (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรัพย์ 
และหน้ีสิน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 2-12 เดือน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1-2 ป ี

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ปี 

รวม 

สินทรัพย ์ 116,622.31 61,300.41 44,445.62 71,049.78 293,418.11 
หนี้สิน (88,951.01) (140,258.40) (15,878.10) (8,985.29) (253,072.80) 
ส่วนตา่ง 28,671.30 (78,957.99) 28,567.52 62,064.48 40,345.31 

ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี้สินมากกว่า
สินทรัพย์ในช่วงระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจ านวน 78,957.99 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ภายใต้
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
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(2) ความเส่ียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหน้ี 

ความเส่ียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหน้ีเกิดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ประเภทก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาด
ของตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 7,643.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,741.68 ล้าน
บาท ณ ส้ินปี 2560 โดยมีค่าระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉล่ียอยู่ที่ 0.30 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2560 ซึ่งอยู่
ที่ 0.21 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉล่ียอยู่ที่ 1.39 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.98 ปี 
อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง และยังคง      
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเส่ียงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดยคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง หน่วยงานก ากับดูแลความเส่ียงเฉพาะด้านถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลใน
ด้านต่างๆ ส าหรับธุรกรรมที่มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่สูง เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อ านาจใน
การตัดสินใจลงทุน และคู่ค้า เป็นต้น 

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของทั้ง
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะถูกประเมินโดยแบบจ าลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของความเส่ียงแต่ละประเภท นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง Value at Risk และการประเมินความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเส่ียง
ในกรณีที่ตัวแปรจากแบบจ าลองได้ถูกก าหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมรวมถึง
สภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเส่ียงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการก าหนดการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิของบริษัทภายใต้สถานการณ์จ าลองต่างๆ 

ฐานะความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ จะถูกบริหารจัดการด้วย
ความระมัดระวัง ซึ่งความเส่ียงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเส่ียงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเส่ียง          
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเส่ียงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหาร
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น 

3.4    ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

โดยอ้างอิงจากค าจ ากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking 
Supervision และตามแนวปฏิบัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียง           
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการ
ท างาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหาย
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ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทตระหนักดีว่าความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ
เป็นความเส่ียงหน่ึงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงและ
พัฒนาวิธีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นผู้วางกรอบของแนวนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง ประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยรวมของบริษัท โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท าหน้าที่
สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในส าหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียงมีหน่วยงานก ากับท า
หน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าหน้าที่วิเคราะห์ความเส่ียงและให้ค าแนะน ากับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงทั้งหมดอย่างเป็นอิสระภายใต้การก ากับโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในปี 2561บริษัทมีการขยายการด าเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทั้งในการขยายช่องทางการให้บริการ             
ด้านดิจิตัลและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความเส่ียงจากด้านปฏิบัติการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ               
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงส าหรับธุรกิจใหม่ขึ้นเพื่อตรวจสอบและให้มั่นใจว่า             
ความเส่ียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญเหล่านั้นได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการ
เริ่มด าเนินการ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจรวมถึงแนวโน้มการทุจริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น นอกเหนือจากการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการทุจริตอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการลดความเส่ียงด้านทุจริต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปี 2561 บริษัทได้ริเริ่ม
พัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจจับรายการทุจริตหรือรายการผิดปกติ  (Transaction Fraud Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของการท ารายการและสามารถด าเนินการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้าและทิสโก้ได้ 

ในกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของบริษัทที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วัฒนธรรม การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการและก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท าหน้าที่บริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการในภาพรวมของทั้งบริษัท และสนับสนุน ติดตามและก ากับดูแลทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงที่ก าหนด ในขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงด้านปฏิบัติการนั้น จะมีการระบุความเส่ียงที่ส าคัญ 
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และก าหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเส่ียงรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดความเส่ียง 
(Key Risk Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk  Appetite) ทั้งนี้ ผลของ
การประเมินความเส่ียงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการ
ขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิตัลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
ความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ   ในปี 2561 ภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของบริษัท 
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บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก ากับดูแลความเส่ียงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ติดตามระดับความเส่ียงผ่านตัวชี้วัดความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator) เพื่อจัดการให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ และก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความเส่ียง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก ากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 

ในส่วนของการบริหารจัดการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ          
การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการนั้น บริษัทจัดให้มีระบบงานท่ีใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดเพื่อให้มีกระบวนการใน
การแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลข้อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเส่ียง ลดระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือเพื่อใช้ในการ
ติดตามและก ากับดูแลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทมีการก าหนดแนว
ปฏิบัติตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เป็นธรรมต่อลูกค้า  ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญและสรุป
รายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า ได้มีการน าเสนอรายงานให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  ในส่วนของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้น บริษัทจัดให้มี
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและก าหนดมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถยุติข้อร้องเรียนได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทางช่องทางต่างๆ  จะได้รับการวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อรายงานให้ผู้บริหารและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป  
ในปี 2561 บริษัทมีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

โดยที่บริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทิสโก้ได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่
มีความส าคัญ เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินธุรกิจ  การก าหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืน
ระบบงานส าคัญให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทมีการจัดให้มีการทดสอบเป็นประจ าสม่ าเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัท
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการก าหนดแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อก าหนดมาตรการในการ
บริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษา
ความปลอดภัยและลดความเส่ียงจากความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทได้ก าหนดแผนและพัฒนาช่องทางการส่ือสารในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการส่ือสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถส่ือสารให้รับทราบถึงสถานการณ์และ
แนวทางด าเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเส่ียงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือ
ผลกระทบอื่นๆ บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและเตรียมความพร้อมส าหรับแนวทางป้องกันรวมถึง
แผนการรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างสม่ าเสมอผ่านการจัดอบรมสัมมนา การปิดประกาศในที่ต่างๆ 
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รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร เพื่อสร้างการตระหนักรู้  หลีกเล่ียงหรือลดโอกาสจากการได้รับ
ผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
(Cyber Crime) ตลอดจนติดตามและประเมินความเส่ียงด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความเส่ียงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึง
จัดให้มีแผนการรองรับและแผนการส่ือสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เหมาะสม   ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการ
ทดสอบความพร้อมขององค์กรในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยจ าลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นและทดสอบ
ความพร้อมทั้งในด้านเทคนิคและด้านธุรกิจ (Cyber Drill) โดยผู้เข้าร่วมทดสอบประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ดูแล หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงการ
ให้ข้อมูลผ่านส่ือสาธารณะต่างๆ เจ้าหน้าที่ด้าน IT ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Incident 
Response Team) เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับภัยอาชญากรรมทาง     
ไซเบอรใ์นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.5     ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์

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

3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้บริษัทจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไป
กับภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
การเจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิด
การชะลอตัว หรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมี 
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงท าให้ผลกระทบที่มีไม่มากนัก 

นอกจากนี้ ในส่วนของเงินลงทุนประเภทตราสารทุนของบริษัทนั้น ยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจโดยรวมและภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด หากปัจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะ
ความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพย์ควรจะปรับตัวขึ้นอย่างมาก และส่งผลดีต่อก าไรของบริษัท ในทางกลับกันหากมีปัจจัยลบที่รุนแรง
และไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น การเกิดสงคราม ก่อการร้าย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพย์อาจปรับตัวลงได้อย่างมากและส่งผลท าให้ ก าไรของบริษัทลดลง ท้ังนี้ 
ผลกระทบนี้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ขึ้นอยู่กับภาวะของตลาด
หลักทรัพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ ในขณะที่ระดับราคาของหลักทรัพย์เองอาจส่งผลกระทบไม่มากนัก บริษัทมีการป้องกันความเส่ียงโดยใช้โครงสร้างต้นทุน
แบบแปรผันในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของรายได้จากความเส่ียงจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนของตลาดหลักทรัพย์ 

ส าหรับธุรกิจการจัดการกองทุนมีปัจจัยความเส่ียงทางธุรกิจที่ส าคัญ คือ การแข่งขันในด้านราคา แต่มี                
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจอื่น เนื่องจากรายได้จากธุรกิจมาจากค่าธรรมเนียมที่ค านวณจากมูลค่าของ
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ผลก าไรหรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงให้กับบริษัท แต่อาจส่งผล
ทางอ้อมซึ่งไม่รุนแรงมากนักหากขนาดของกองทุนลดลง 
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3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.91 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 10.375                      
ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 
17.85 และร้อยละ 5.06 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าร้อยละ 7.875  
ในขณะที่ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 105.91 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 

นอกจากการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของ ธปท. บริษัทได้ด าเนินการวัดความเส่ียงและด ารงเงินกองทุน
ภายใน (ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเส่ียงขึ้นจากแบบจ าลองภายใน โดยประเมินว่าบริษัทควรมีเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเส่ียงไว้เป็นจ านวน 14,795.51 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.1 ของเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III - IRB 
ที่ 36,890.19 ล้านบาท โดยยังมีเงินกองทุนส่วนเกินส าหรับรองรับความเส่ียงและขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็นจ านวน  
22,094.68 ล้านบาท 

3.5.3 ความเสี่ยงจากผลการด าเนนิงานของบริษทัย่อย 

เน่ืองจากบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือไปลงทุนในบริษัทอื่นและไม่มีการด าเนินธุรกิจอ่ืนใด ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจะเกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานของบริษัทที่บริษัทไปลงทุน ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
บริษัทจึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 
หมายความถึง ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ท่ีเป็นบริษัทแกนของบริษัทและการประกอบธุรกิจของ
บริษัทย่อยอ่ืน ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าถือหุ้นท้ังหมดในบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท รวมท้ังธนาคารทิสโก้ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทจะมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ดังน้ัน หากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อ  
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท ท าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทย่อยท้ังหมดซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากธนาคารทิสโก้ด้วย ในงวดปี 
2561 ธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอ่ืนมีก าไรสุทธิ 6,423.46 ล้านบาท โดยจ านวนดังกล่าวได้รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท
ย่อยอ่ืนนอกจากธนาคารทิสโก้จ านวน 1,513.70 ล้านบาท แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทย่อยจะมีผลการด าเนินธุรกิจท่ีดีและ
สามารถสร้างก าไรให้กับบริษัท แต่บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกบริษัทท่ีจะลงทุนในอนาคต ดังน้ันท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ีช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กับบริษัท อีกท้ังพิจารณาจากแนวโน้มของธุรกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันและศักยภาพในการท าก าไรระยะยาว และเน้น
การควบคุมความเส่ียงแบบระมัดระวัง 

รายได้สุทธิจากบริษัทย่อยอ่ืนนอกจากของธนาคารทิสโก้คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของรายได้สุทธิของธนาคาร
ทิสโก้และบริษัทย่อยอ่ืน ดังน้ันผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อผลก าไรรวม รายได้หลัก
จากบริษัทย่อยอ่ืนประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธน
กิจ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจจัดการกองทุน ซึ่งรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจมาจากการด าเนินงานของบล. ทิสโก้ ในขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการจากธุรกิจจัดการกองทุนมาจากการด าเนินงานของบลจ.ทิสโก้ 
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ธุรกิจของบริษัทย่อยขึ้นกับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
ความเส่ียงจากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุนของบริษัทย่อย จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี 
แต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเงินกองทุน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเน้นการให้บริการมากกว่าการให้สินเชื่อหรือการลงทุน 

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อยมีการรวมศูนย์อยู่ท่ีบริษัท โดยบริษัทจะ
ก าหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันให้บริษัทในเครือน าไปปฏิบัติใช้ นอกจากน้ี บริษัทยังส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยในจ านวนมากกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังหมด และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยแผนการด าเนินธุรกิจในแต่ละปีของบริษัทย่อยในกลุ่มจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัท 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแลความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของบริษัทโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกท่ี
ไม่ได้คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมท้ังแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ท้ังน้ี กระบวนการต่างๆ ได้ถูก
สร้างขึ้นเพ่ืออ านวยให้การก าหนดกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการด าเนินงาน รวมไปถึง
ระบบงานสนับสนุนหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลในส่วนของกระบวนการตรวจสอบความเส่ียงด้านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบใน
ระดับของคณะกรรมการของบริษัท 

แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการน าหลักการและแนวทางในการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีมาปรับใช้เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีประกอบด้วยนโยบายการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและ
ทบทวนเป็นประจ า 

ในการบริหารและควบคุมความเส่ียงด้านกลยุทธ์  บริษัทจัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เ พ่ือก าหนด                    
ทิศทางการด าเนินธุรกิจ ส าหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการท าแผนงบประมาณ โดยจะท าการทบทวน           
แผนอย่างต่อเน่ืองทุกปี และติดตามผลเพ่ือเทียบกับแผนงานท่ีวางไว้เป็นรายเดือน 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

กลุ่มทิสโก้มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ดังนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพันใดๆ  

                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่า 

2560 2561 
ที่ดิน     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 17.51 17.51 
อาคารและอาคารชุดส านักงาน     
  ราคาทุนเดิม เจ้าของ ไม่มี 697.73 746.83 
  ส่วนที่ตีราคาใหม่ เจ้าของ ไม่มี 2,585.86 2,477.10 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 1,153.76 1,183.60 
ยานพาหนะ     
  ราคาทุน เจ้าของ ไม่มี 156.80 164.31 

รวม 4,611.66 4,589.35 
  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,958.46) (1,597.12) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 2,653.20 2,992.23 

สัญญาเช่าระยะยาว 

1. สัญญาเช่า 

บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและสาขา ซึ่งสัญญามีอายุประมาณ 
1-15 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                          (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จ่ายช าระภายใน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 

อาคารส านักงานและสาขา 
ไม่เกิน 1 ปี 213 192 

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี 319 281 
มากกว่า 5 ปี 70 56 

รวม 602 529 

2. สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

กลุ่มทิสโก้มีการเช่าห้องชุดระหว่างกันในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นส านักงาน โดยมีการคิดค่าเช่าระหว่างกันใน
อัตราตลาดและมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 1-3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รายการ ผู้เช่า ผู้ให้เช่า 
พื้นที่เช่า 

(ตารางเมตร) 
ห้องชุดส านักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 3,405.39 
ห้องชุดส านักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 

จ ากัด 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 2,149.59 

ห้องชุดส านักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 1,286.47 
ห้องชุดส านักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จ ากัด บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 590.00 
ห้องชุดส านักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์  บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน 

ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 375.00 

ห้องชุดส านักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 948.91 

4.2 เงินให้สินเชื่อ 

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ 

สินทรัพย์จัดชั้นของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อและลูกหน้ี  เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย                
โดยกลุ่มทิสโก้มีนโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้ดังนี้  

                ตารางแสดงสินทรัพย์จัดช้ันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

ลูกหนี้ 
เงินให้สินเช่ือ       
และลูกหนี้ 

เงินลงทุน 
เงินลงทุนใน 
ลูกหนี้ท่ีรับ           
โอนมา 

ทรัพย์สินรอ
การขาย 

รวม ร้อยละ 

จัดชั้นปกต ิ 264,469 - - - 264,469 92.0 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 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 ากลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในการจัดชั้นและตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดอัตราการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินให้สินเชื่อไว้ดังต่อไปนี้ 

1. สินทรพัย์จัดชั้นสูญ 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 ากว่าร้อยละ 1 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก าหนดวิธีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย และสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยให้กันเงินส ารองในอัตรา
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ร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างมูลหนี้กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือ มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากหลักประกัน รวมถึงการกันส ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) แทนการกันส ารอง
รายบัญชีได้ส าหรับกลุ่มลูกหน้ีที่มีความเส่ียงด้านเครดิตที่เหมือนกัน  

ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการกันเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ส าหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มี         
ความเส่ียงด้านเครดิตที่เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดระดับการกันส ารอง
อย่างระมัดระวัง จากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต 

นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตั้งส ารองค่าเผ่ือการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี้การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้  

ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช าระ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า
การเงินและสินเชื่อจ าน าทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

บริษัทย่อยมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับส าหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินก าหนด        
หนึ่งเดือน และส าหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระและจะ
ยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี ส าหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้น
จะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด 

กรณีเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งค้างช าระดอกเบี้ยเกินกว่าก าหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ และ
จะรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อดังกล่าวตามเกณฑ์เงินสด 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อบริษัทย่อยได้รับช าระหนี้ท่ีค้างเกินก าหนดช าระแล้ว 

ในกรณีท่ีดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็น
รายได้รอตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายเป็นรายได้เฉล่ียเท่าๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น 

4.3 เงินลงทุน 

รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.4 เงินลงทุน  

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ 
หัวข้อย่อย 2.3 

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

กลุ่มทิสโก้จะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้นที่     
ความเหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะน้ันว่า เอื้ออ านวยในด้านผลตอบแทนและความเส่ียงอย่างไร นอกจากนี้บริษัท
ยังมีระบบการบริหารความเส่ียงที่สามารถรวบรวมความเส่ียงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของ
ความเส่ียงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเส่ียงจาก    
เงินลงทุนแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเส่ียง ได้กล่าวไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเส่ียง  
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การตั้งส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่า 

กลุ่มทิสโก้ตั้งส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม และบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุน    
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึก   
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระท่ังจ าหน่ายหลักทรัพย์จึง
บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท้ายของ
งวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้
ภาคเอกชน ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หรือของสถาบันการเงินอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน กลุ่มทิสโก้ย่อยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม 
ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการ
ก าไร (ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุน หรือบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า  

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.5 เงินลงทุนใน   
บริษัทย่อยและการร่วมค้า  

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเพียงพอเมื่อค านึงถึงความเส่ียงที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น นโยบายการลงทุนของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และ
การลงทุนเพื่อผลตอบแทน 

1)    การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment)  

การลงทุนเชิงกลยุทธ์เป็นการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ โดยบริษัทจะลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีอ านาจควบคุมบริษัทน้ันๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจ
และการก ากับดูแลกิจการของกลุ่ม 

บริษัทจะลงทุนในบริษัทท่ีมีแนวโน้มธุรกิจที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกิจของกลุ่ม การลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทน
และความเส่ียงในระยะยาว ตลอดจนความเหมาะสมและความสามารถในการสร้างผลก าไร และไม่มีข้อขัดแย้ง                   
ทางผลประโยชน ์

บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึง โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการ การบริหารความเส่ียง
และควบคุม ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นท่ีก าหนดโดยบริษัท 

2)    การลงทุนเพื่อผลตอบแทน 

การลงทุนเพื่อผลตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทน และการบริหารสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสาร
ทางการเงินและหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และกองทุนรวม เป็นต้น  
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การลงทุนเพื่อผลตอบแทนจะพิจารณาจากความเส่ียงและผลตอบแทน สภาพคล่องของตราสาร ความเพียงพอของ
เงินทุน และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้  

บริษัทจะลงทุนเฉพาะตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ที่บริษัทมีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งรวมถึงระบบบริหารความเส่ียงที่ดี 

ตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ชื่อบริษัท 
ทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
วิธีราคาทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 9,216 17,641 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 1,000 1,075 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 100 110 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด                             100                   273 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  20 22 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด   100 137 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด/1                                3               33/2 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  จ ากัด              5                 5 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด  700 700 
บริษัท ทิสโก้ โตเกยีว ลีสซ่ิง จ ากัด/3 60 73 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า-สุทธิ  20,069 
                /1 หยุดด าเนินกจิการ และอยู่ระหว่างกระบวนการช าระบัญช ี
               /2 หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทนุ 
              /3 บริษทัร่วมค้า  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีที่ยังไม่ส้ินสุดซึ่งเป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 37 คดี             
โดยทั้งหมดเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารทิสโก้) และธุรกิจจัดการกองทุน (บลจ.ทิสโก้)             
มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 334.15 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น  มีรายละเอียดคดีดังต่อไปนี้  

(1) คดีที่ฟ้องธนาคารทิสโก้ 35 คดี (ทุนทรัพย์รวม 333.43 ล้านบาท) มีรายละเอียดคดี ประกอบด้วยคดีที่อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา 15 คดี มีทุนทรัพย์รวม 77.94 ล้านบาท และคดีที่ธนาคารทิสโก้ได้รับการยก
ฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่ออีก 20 คดี มีมูลคดีรวมกัน 255.49 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 

 (1.1) คดีปกครอง 1 คดี มีทุนทรัพย์ 2.92 ล้านบาท ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ ฟ้องธนาคารทิสโก้ในฐานะ
ผู้ค้ าประกันเพื่อเรียกให้รับผิดตามหนังสือค้ าประกัน ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลปกครองชั้นต้น
แล้ว แต่โจทก์ยังฎีกาต่อ 

 (1.2) คดีอาญา 1 คดี เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องผู้ขายรถ ผู้ผลิตรถ และธนาคาร ร่วมกันในข้อหาฉ้อโกง หรือ              
ขายของโดยหลอกลวง โดยคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา 

 (1.3) คดีแพ่งอีก 33 คดี มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 330.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 14 คดี ทุนทรัพย์รวม 
77.94 ล้านบาทอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา และอีก 19 คดี ทุนทรัพย์
รวมกัน 252.56 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์
ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ 

(2) คดีที่ฟ้อง บลจ. ทิสโก้ 2 คดี (ทุนทรัพย์ 0.72 ล้านบาท) เป็นคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค า
พิพากษา 

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.37.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้
คาดว่า บริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัทหรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1   ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อบริษัท (ภำษำไทย)                  : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

         (ภำษำอังกฤษ) : TISCO Financial Group Public Company Limited  

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TISCO 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน (Holding Company) 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่  48/49 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์  ชั้น 21 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000223 

ทุนจดทะเบียน : 8,007,032,950 บำท (แปดพันเจ็ดล้ำนสำมหมื่นสองพันเก้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 

ทุนเรียกช ำระแล้ว : 8,006,554,830 บำท (แปดพันหกล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นส่ีพันแปดร้อยสำมสิบบำทถ้วน) 

ประกอบด้วย   หุ้นสำมัญ        800,645,624 หุ้น (แปดร้อยล้ำนหกแสนส่ีหมื่นห้ำพันหกร้อยยี่สิบส่ีหุ้น)  

 หุ้นบุริมสิทธิ                9,859 หุ้น (เก้ำพันแปดร้อยห้ำสิบเก้ำหุ้น) 

 โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท 

Home Page : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : (66) 2633 6000 

โทรสำร : (66) 2633 6880 

  บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียน
หลักทรัพย ์

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ ำกัด 
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2009 9000   โทรสำร 0 2009 9991 
SET Contact Center: 0 2009 9999 
อีเมล: SETContactCenter@set.or.th 
เว็บไซต์:  www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี 
 

: นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด   
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ (66) 2264 0777  โทรสำร (66) 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 8,007,032,950 บาท (แปดพันเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ทุนช าระแล้ว  8,006,554,830 บาท (แปดพันหกล้านห้าแสนห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  

          ประกอบด้วย                หุ้นสามัญ  800,645,624  หุ้น (แปดร้อยล้านหกแสนส่ีหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบส่ีหุ้น)  
  หุ้นบุริมสิทธิ     9,859  หุ้น (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) 
 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

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

ต้นมา หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ    

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ได้ออกตราสารแสดงสิทธิ ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์อ้างอิงจ านวน 124,249,348 หุ้น และ 7,300 หุ้นตามล าดับ รวม 124,256,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของทุนที่
เรียกช าระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่น าไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด
หลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการน าหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจ านวนมาก จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลง
ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ จ านวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) อาจมีการเปล่ียนแปลง และไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท นัก
ลงทุนที่ประสงค์จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

 (1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้   
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หมายเหตุ: บริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไต้หวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities) ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 100 ใน CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited  

 (2)  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

รายละเอยีดของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้  

(2.1) ทุนจดทะเบียนและทุนช 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 (หน่ึงร้อยส่ีหุ้น) 
 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

(2.2)  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 

หุ้นสามัญ หุ้นบริุมสิทธิ รวม ร้อยละ

1 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 124,249,348         7,300            124,256,648         15.52

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

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 47,486,888           -                47,486,888           5.93

4 TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767           -                39,482,767           4.93

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 27,482,961           -                27,482,961           3.43

6 ส านกังานประกันสังคม 25,051,330           -                25,051,330           3.13

7 กองทนุเปดิ กรุงศรีหุ้นระยะยาวปนัผล 18,455,400           -                18,455,400           2.31

8 กองทนุเปดิ ธนชาตหุ้นปนัผล 16,483,000           -                16,483,000           2.06

9 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 15,033,849           -                15,033,849           1.88

10 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 14,470,169           -                14,470,169           1.81

รวมการถอืหุ้นของผูถ้อืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 408,261,032      7,300         408,268,332      51.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 392,384,592         2,559            392,387,151         49.00

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

ล าดับ ผูถ้อืหุ้น
จ านวนหุ้น

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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ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของ         
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในอัตราร้อยละ 100 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 
ไม่มี 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1  หุ้นกู้ 

บริษัท 
บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้(ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ท่ีออกและจัดจ 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 
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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 
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 รุ่นท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้
ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เมื่อผู้ออกมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนท่ีไม่มากกว่าการลดมูลค่า
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว) 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย                             
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 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          
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หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์จะเล่ือนวันช 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 ้
(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 

3.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้  จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 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 : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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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           
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 
อันดับความนา่เชื่อถือของผู้ออกตราสาร : A  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วนัท่ี 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -  
นายทะเบยีนตราสาร : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่    

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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 
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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
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 : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย                        
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 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 ตอ่ป ีตลอดอายุตราสาร 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี           

หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 
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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 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 

6.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอน          
ปี พ.ศ. 2570 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 : 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
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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 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเ่กิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 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 
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(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 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู ้ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 23 มีนาคม และกันยายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด  เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที ่

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู ้ : 27 เมษายน พ.ศ. 2559 
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วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 27 เมษายน พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 27 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด  เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู ้ : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 21 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 8,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 8,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู ้ : 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
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วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 5,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 5,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู ้ : 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 5 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 3,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 3,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 1 ปี 6 เดือน 
วันออกหุ้นกู ้ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ ่
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 4,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 4,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 2 ปี  
วันออกหุ้นกู ้ : 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 9 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 9 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยเป็น
วันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 6,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 6,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 2 ปี  
วันออกหุ้นกู ้ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 21 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 

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

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 2,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 2 ปี  
วันออกหุ้นกู ้ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ต่อป ีตลอดอายุหุ้นกู ้
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ 

   เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยแ์ทน 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ไม่มีหุน้กู้ระยะส้ันคงค้าง รายละเอยีดหุน้กู้ระยะส้ันมีดงันี ้

17.   โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561  

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายในวงจ ากดัใหก้ับผู้ลงทุนสถาบัน 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : - หน่วย  
อายุหุ้นกู ้ : ตามที่ระบุไวใ้นข้อก าหนดสิทธิเพิม่เติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 

   ในแต่ละรุ่นหุ้นกู้    
    แต่ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู ้

วันออกหุ้นกู ้ : วันตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุน้กู้ระยะส้ัน 
   ในแต่ละรุ่นหุ้น 
    กู้และจะอยู่ระหว่างวันท่ี 16 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2562 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : ตามที่ระบุไวใ้นข้อก าหนดสิทธิเพิม่เติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นใน 
   แต่ละรุ่นหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 270 นบัจากวันออกหุ้นกู ้

หลักประกันหุ้นกู ้ : ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ระยะส้ันในแต่ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธเิพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ันในแต่ละรุ่นหุ้นกู้ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกูใ้นแต่ละรุน่หุ้นกู้อาจแตกตา่งกันได ้

วันช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : A  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด วนัท่ี 25 เม.ย. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : -   
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทิสโก้ โตเกยีว ลีสซิง่ จ ากดั มีหุ้นกู้ (ดอ้ยสิทธิและไมด่้อยสิทธ)ิ ที่ออกและจัดจ าหนา่ยแล้ว
รวมจ านวน 2,500 ล้านบาท 

1.   หุ้นกู้มีผู้ค้ าประกันของ บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ครั้งที่ 1/2559 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2562 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายในวงจ ากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู ้ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ผู้ค้ าประกันหุ้นกู ้ : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น) 
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ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น   
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันท่ี 17 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย

หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระดอกเบี้ย             
เป็นวันท าการถัดไป  

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู ้ : AAA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   

2.   หุ้นกู้มีผู้ค้ าประกันของ บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ครั้งที่ 1/2560 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2563 

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายในวงจ ากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
จ านวนทีเ่สนอขาย : 1,500,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,500,000 หน่วย 
อายุหุ้นกู ้ : 3 ปี 
วันออกหุ้นกู ้ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ผู้ค้ าประกันหุ้นกู ้ : Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น) 

ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น   
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ :   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
วันช าระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 27 มกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบก าหนดช าระ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์จะเล่ือนวันช าระ
ดอกเบี้ย เป็นวันท าการถัดไป  

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู ้ : AAA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   

7.3.2  ตั๋วแลกเงิน  

บริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจ านวน 5,840 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 – 1.82 
และมีอายุคงเหลือเฉล่ีย 47 วัน 

บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะส้ัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  

ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ตั๋วแลกเงินระยะส้ันของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 

แบบที่ 1 : ตั๋วแลกเงินแบบเปล่ียนมือไม่ได้ ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย                               
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               ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะส้ันหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด 
แบบที่ 2 : ตั๋วแลกเงินแบบเปล่ียนมือไม่ได้ ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่  
                 ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะส้ัน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 
แบบที่ 3 : ตั๋วแลกเงินแบบเปล่ียนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย  
               (without recourse) ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้า 
               ตั๋วแลกเงินระยะส้ันหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด 
แบบที่ 4 : ตั๋วแลกเงินแบบเปล่ียนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย  
                 (without recourse) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงิน 
               ระยะส้ัน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

อายุตัว๋แลกเงิน : ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะส้ัน 
จ านวนทีเ่สนอขาย : จ านวนไม่เกิน 10,000 หน่วย (หนึ่งหมื่นหน่วย) 
มูลค่าที่ตราไว ้ : ไม่ต่ ากว่า 1,000,000 บาทต่อฉบับ (หนึ่งล้านบาท) 
วันท่ีออกตัว๋แลกเงินระยะสั้น : วันที่ระบุบนตั๋วแลกเงินระยะส้ัน จะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 

มกราคม 2562 
ราคาขายของตัว๋แลกเงินระยะสั้น : ตั๋วแลกเงินแบบท่ี 1 และ 3 : ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะส้ันหักอัตราส่วนลด             

ตามภาวะตลาด 
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4: ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะส้ันจ่ายดอกเบี้ย                
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงิน : ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3: ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงิน
ระยะส้ันหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด 
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4: มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด 

วันช าระดอกเบี้ยตัว๋แลกเงิน : ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ไม่มีการช าระดอกเบี้ย 
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4 : ช าระดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดตามหน้าตั๋วแลกเงิน 

อันดับความน่าเชื่อถือของ           
ผู้ออกตราสาร 

: อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

บริษัทย่อย 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า 2,075.00 ล้านบาท เป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อ
เรียกทั้งหมด โดยมีอัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.00  

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

 บริษัท 

การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระส าคัญคือ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น 
นอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้เพียงพอ              
ตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้
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เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก                      
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหัก
ส ารองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการ
ลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 

บริษัทย่อย 

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่            
บริษัทใหญ่ก าหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัท              
ตามผลการด าเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ท้ังนี้
ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงนิปันผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้               
เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มทิสโก้ ท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลบริษัทในกลุ่มและ
ด ำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร    
แนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแล โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนและหน้ำที่ของหน่วยงำนก ำกับดูแล และนโยบำยกลำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มอย่ำงเคร่งครัด ในขณะที่บริษัทย่อยจะด ำเนินงำน
เสมือนหน่วยกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบงำนด้ำนกำรตลำด กำรด ำเนินธุรกรรม ตลอดจน  
กำรประมวลผลและกำรควบคุมเครดิต 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรก ำกับและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำร   
ชุดย่อยและมอบหมำยหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม เพื่อปฏิบัติภำรกิจและงำนเฉพำะด้ำน โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
กลุ่มทิสโก้สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพได้ดังต่อไปนี ้ 
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โครงสร้างองคก์ร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
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บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทอีก  4 คณะ ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมกำรบริหำร (2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ (4) คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ บริษัทได้โอนย้ำยผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ำกับส่วนงำนหลัก  
ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มำเป็นพนักงำนในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมำย (Secondment) 
ให้ผู้บริหำรดังกล่ำวท ำหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำรบริษัทย่อยเต็มเวลำ โดยมีงำนในควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนกำรโอนย้ำยเพื่อให้
มั่นใจว่ำสำมำรถอุทิศเวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้นโยบำยและแผนงำนของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชนแ์ละจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กำรเงินกำรธนำคำร กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ ด้ำนกลยุทธ์ และกฎหมำย 
เป็นต้น ซึ่งตำมหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ลงวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทมีกรรมกำรจ ำนวนทั้งส้ิน 11 ท่ำน 
ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นสุภำพสตรี จ ำนวน 5 ท่ำน และสุภำพบุรุษ จ ำนวน 6 ท่ำน กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมมติ     
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจ ำนวนที่เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท 
โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และข้อบังคับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งในด้ำนอำยุ เพศ ควำมรู้  
ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติที่ส ำคัญอื่นๆ โดย ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 ประกอบด้วย 

 กรรมกำรอิสระ1 จ ำนวน 6 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  54.55 ของกรรมกำรทั้งคณะ  ได้แก่ นำยปลิว มังกรกนก  
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร นำงภัทรียำ เบญจพลชัย  
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน ์และ นำยสถิตย์ อ๋องมณ ี

 กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 2 จ ำนวน 3  ท่ำน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.27 ของกรรมกำรทั้งคณะ  ได้แก่  
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) และ นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 

 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.18 ของกรรมกำรทั้งคณะ ได้แก่ นำยฮอน คิท ชิง 
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) และ ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 

  

                                                           
1  “กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมำภิบำล ของสถำบันกำรเงิน 
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือ ประกำศฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (หำกมี) และ
กรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ำมกรรมกำรอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่ำข้อห้ำม
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ กรรมกำรอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมกำร 

2 “กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน” หมำยถึง กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรใดๆ เยี่ยงผู้บริหำร และให้หมำยควำมรวมถึง
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่ำเป็นกำรลงนำมตำมรำยกำรที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นกำรลงนำมร่วมกับกรรมกำรรำยอื่น ซึ่ง เป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือ ประกำศฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (หำกมี) 
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8.1.1   คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 11 ท่ำน/1 ดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำยปลิว มงักรกนก ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
2. นำยฮอน คิท ชงิ (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชงิ) รองประธำนคณะกรรมกำร  กรรมกำรท่ีไม่มีสว่นร่วม

บริหำรงำน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน   
และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย  กรรมกำรอิสระ  

และประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน ์/2 กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
9. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  กรรมกำรที่ไมม่ีส่วนร่วมบริหำรงำน 

และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร 
11. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร  

และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ 
หมำยเหตุ  /1 นำยทำคำชิ คุโรเมะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561 
 /2  นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ  แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผล 

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561     

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรบริหำรดังต่อไปนี้ นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 
หรือนำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) โดยกรรมกำรสองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร  
1. เป็นผู้น ำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมกำร รักษำควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ

กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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2. ก ำหนดวำระกำรประชุมโดยควำมช่วยเหลือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท วำระกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำและควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ และดูแลให้มั่นใจว่ำ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรดูแลให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

3. ส่ือสำรมติคณะกรรมกำรแก่หน่วยงำนภำยในองค์กรตำมที่เห็นสมควร ประธำนคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำ 
กำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น หน่วยงำนทำงกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเหล่ำนี้ เป็น
ที่เข้ำใจโดยคณะกรรมกำร  

4. ดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรควรอยู่บนพื้นฐำนของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ 
และสนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำยและหำรือกัน 

5. ดูแลให้มั่นใจว่ำมีสัมพันธภำพในกำรท ำงำนท่ีดีระหว่ำงกรรมกำร ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
และมีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในทุกวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นด้ำนกลยุทธ์  

6. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรเข้ำใจลักษณะและระดับของควำมเส่ียงส ำคัญที่องค์กรรับได้ในกำรด ำเนินกลยุทธ์ 
รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

7. รับทรำบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็นจำกผู้บริหำรระดับสูง และให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำกลยุทธ์  

8. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรส่ือสำรที่มีประสิทธิผลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง 
9. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนและประสิทธิผลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับกำรประเมิน

อย่ำงเป็นทำงกำรทุกป ี
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรได้ปฏิบัติและ/หรือติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำหรือมติของคณะกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของรองประธำนคณะกรรมกำร 
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนคณะกรรมกำรในระหว่ำงที่ประธำนคณะกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ 

จนกว่ำประธำนคณะกรรมกำรจะกลับมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังเดิม หรือเมื่อคณะกรรมกำรเลือกและแต่งตั้งประธำน
คณะกรรมกำรใหม่ 

2. ช่วยเหลืองำนของประธำนคณะกรรมกำรตำมวำระกำรประชุมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
วำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริหำรและองค์ประกอบกำรก ำกับดูแลอื่นซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร 
ยกเว้นคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือองค์ประกอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรอื่นท่ีเป็นอิสระ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

3. ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรและองค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรอื่นในข้อ 2. เมื่อ 
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรลำประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งจนกว่ำจะ

มีกำรแต่งตั้งขึ้นทดแทนโดยคณะกรรมกำร หรือ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  
1. อนุมัตินโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และควบคุมดูแลกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกำรเปิดเผย

ข้อมูลกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
2. อนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มทิสโก้ 
3. อนุมัติและดูแลโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ แผน งบประมำณ และนโยบำยของกลุ่มทิสโก้ 
4. อนุมัติกำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร กำรลงทุน กำรเลิกกิจกำร และธุรกรรมเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน  

ที่มีควำมเส่ียงหรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนระดับ
ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ 

5. ดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมอันครอบคลุมถึงกระบวนกำร
ด ำเนินกำรทั้งหมด  

6. ดูแลให้มั่นใจและติดตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ    
7. อนุมัติกรอบกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียงที่ดี และดูแลให้มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค ำนึงถึงควำมเส่ียงตลอดจน

โครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค ำนึงถึงควำมเส่ียง 
8. อนุมัติกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย และถอดถอนหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง ได้แก่ หัวหน้ำบริหำรควำมเส่ียง หัวหน้ำ

บริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร และหัวหน้ำบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรก ำกับควำมเส่ียง 

9. พิจำรณำเลือกและแต่งตั้งผู้มีควำมเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนและรองประธำนคณะกรรมกำรจำกผู้ที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

10. ดูแลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะและกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งวิธี
ประเมินตนเองและวิธีประเมินแบบไขว้ หรือกำรประเมินโดยผู้ประเมินภำยนอก (หำกจ ำเป็น) 

11. พิจำรณำเลือก แต่งตั้ง และประเมินผู้มีควำมเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  
ตลอดจนแผนสืบทอดต ำแหน่งจำกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

12. ร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำรระดับสูงในกำรก ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์ในภำพรวมของ
กลุ่มทิสโก้ที่ค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และท ำให้มั่นใจว่ำกลยุทธ์ต่ำงๆ ถูกน ำไปปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องกัน 
ภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผู้ถือหุ้น  

13. คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำรระดับสูงร่วมกันประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึมั่นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และควำมซื่อสัตย์สุจริต 

14. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรก ำกับควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร 
ตำมที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท 

15. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัทและจัดกำรงำนอันส ำคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทรวมถึง
กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น 
ส่งหนังสือเชิญประชุม บันทึกรำยงำนกำรประชุม และหน้ำที่อื่นๆ ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
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นอกจำกนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมแบรนด์ และค่ำนิยมองค์กร 
2. รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของกลุ่มทิสโก้ 
3. งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยหลัก รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรบุคคล และทรัพยำกรอื่นของกลุ่มทิสโก้ 
4. กำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร กำรลงทุน และธุรกรรมเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงสูง

หรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัท 
5. กำรแต่งตั้งและมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้ 
6. กำรพิจำรณำคดัเลือกและแต่งตั้งผู้ที่มีควำมเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ 
7. กำรประเมินผลงำนประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินงำนในเรื่องที่กฎหมำยก ำหนดว่ำ ต้องได้รับมติ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วน
ที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื้อหรือ รับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงกำรท ำ
รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและกำรซื้อขำยสินทรัพย์ที่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกับดูแล 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งด ำเนินกำรใดๆ แทนคณะกรรมกำร 
โดยในกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้ผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมัติ รำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) กำรมีส่วนได้เสีย 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท 

รำยละเอียดคณะกรรมกำรธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ และ
บริษัทย่อยอื่น แสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ 8.1.6 และเอกสำรแนบ 1-2  

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ก ำหนดและน ำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ กำรซื้อและควบรวมกิจกำร กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีควำมเส่ียงสูงแก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. ทบทวนและก ำกับดูแลแผนธุรกิจและงบประมำณ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดนโยบำยกลำงของกลุ่มทิสโก้
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมทั้งหมดที่ส ำคัญ 

3. พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่ำสูงหรือธุรกรรมที่มีควำมเส่ียงสูงภำยใต้ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
4. ก ำกับดูแลธุรกรรมที่มีควำมเส่ียงสูงของบริษัทย่อย 
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5. ท ำหน้ำที่แทนบริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรของทุกบริษัทย่อย ยกเว้นธนำคำรทิสโก้ 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด  

6. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้น ำประเด็นที่ส ำคัญหรือควรทรำบเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริหำร  

7. ดูแลให้มั่นใจว่ำประสิทธิภำพของกรอบกำรดูแลควำมเส่ียงที่ดีและแนวปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงสอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเส่ียงรวมถึงระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ 

8. พิจำรณำแต่งตั้งและก ำกับกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ และคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่ อ
ที่มีปัญหำ 

9. ควบคุมและติดตำมงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่มีนัยส ำคัญของกลุ่มทิสโก้ 
10. ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของหน่วยงำนก ำกับ เพื่อถ่วงดุลอ ำนำจฝ่ำยบริหำร 

ตลอดจนส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
11. ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำร

รับทรำบและมีควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
12. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรระดับผู้บริหำรที่แต่งตั้งโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับกำรจัดตั้งขึ้น โดยมี

องค์ประกอบ และกำรปฏิบัติงำนท่ีเหมำะสมและเป็นมืออำชีพ 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้  

รายนาม ต าแหน่ง 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1 กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหต ุ  กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  
 /1  นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 

24 เมษำยน 2561 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1. สอบทำนให้กลุ่มทิสโก้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนและประเมินผลให้กลุ่มทิสโก้มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทำนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ให้เป็นตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีกลุ่มทิสโก้ รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีตำมที่

ก ำหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มทิสโก้ 
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6. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทิสโก้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนอนุมัตินโยบำยกำรตรวจสอบ
ภำยใน กฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนกลยุทธ์ แผนกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของงำน และงบประมำณด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

9. ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

10. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน

ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเปิดเผยกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย  

11. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
12. อนุมัตินโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติ

ตำมกฎเกณฑ์ 
13. ดูแลให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และประเด็นส ำคัญซึ่งอำจจะ

เกิดขึ้นระหว่ำงธนำคำรและผู้ลงทุนในกองทุนซึ่งบริหำรจัดกำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้  

รายนาม ต าแหน่ง 
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยฮอน คิท ชงิ (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชงิ) กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยสถิตย์ อ๋องมณ ี กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ด้านสรรหา 
1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยใน

กลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และส่งมอบนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำนก ำกับดูแล
เมื่อทวงถำม 



 
ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ 
 

 

8-11 

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ใต้กำรดูแลของ
หน่วยงำนก ำกับด้ำนกำรเงินและตลำดทุน (ธนำคำรทิสโก้  จ ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด) เพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ดังต่อไปน้ี  
 กรรมกำร 
 กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดอื่นต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบโดยตรงจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
 ผู้บริหำรสูงสุด 
 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดอื่นที่ได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

โดยตรงจำกคณะกรรมกำร 
3. ดูแลให้คณะกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร รวมถึงมีกำรปรับเปล่ียนให้

สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ที่หลำกหลำย  

4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ โดยพิจำรณำข้อเสนอแนะจำกประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และประธำน
คณะกรรมกำรก ำกับควำมเส่ียง เพื่อเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

5. ดูแลให้มีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงโดยไม่มีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เข้ำร่วม
อย่ำงน้อยปีละครั้ง ก่อนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ 

6. ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะด ำเนินกำรทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นระยะๆ 

7. ดูแลให้มีแผนพัฒนำศักยภำพของกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม 
8. เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรสรรหำ และวิธีกำรสรรหำไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
ด้านพิจารณาค่าตอบแทน 

9. พิจำรณำทบทวน และก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำร ที่ปรึกษำ
และพนักงำนในกลุ่มทิสโก้ที่ชัดเจนและโปร่งใส ตำมข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร 

10. ดูแลให้กรรมกำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยนั้น 

11. ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและพนักงำนในกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจ ำปี 
โดยจะต้องค ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มมูลค่ำของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำว 

12. พิจำรณำทบทวนและอนุมัติกำรเล่ือนต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กลุ่มทิสโก้ 

13. พิจำรณำทบทวนข้อเสนอเรื่องกำรแต่งตั้ง กำรประเมินผลงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ของ
ผู้บริหำรระดับสูง และรองลงมำหน่ึงระดับของกลุ่ม 

14. พิจำรณำทบทวนจ ำนวนรวมผลตอบแทนประจ ำปีตำมข้อเสนอของผู้บริหำร โดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนทั้งปี 
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนท้ังในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจ ำปีส ำหรับพนักงำน
ในกลุ่มทิสโก้ 
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15. เปิดเผยนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนรูปแบบต่ำงๆ ของกรรมกำร รวมทั้งจัดท ำ และเปิดเผย
รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ กำรด ำเนินงำนและ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

16. รำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ 
17. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน  

8.1.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้  

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน ์ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
3. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
1. ก ำหนดและพิจำรณำทบทวนโครงสร้ำง ขอบเขต และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติ 
2. ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องโครงสร้ำง บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติและ

กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอื่นๆ 
3. พิจำรณำทบทวนกระบวนกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ และผู้บริหำรระดับสูง 

ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ แนวปฏิบัติในกำรดูแลก ำกับกิจกำร ตลอดจน
กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงส่ือสำรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

4. พิจำรณำผลกำรประเมินผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืนของบริษัทที ่จัดท ำขึ ้นโดย
หน่วยงำนภำยนอกและยื่นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท 

5. พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิสโก้ โดย
พิจำรณำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนทั้งระดับประเทศและระดับสำกล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต 

6. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกำรก ำกับดูแล
กิจกำรและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7. ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนและ
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

8. ทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนดูแลแผนปฏิบัติงำนและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย กรอบ 
และกลยุทธ์ ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส รวมถึงให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

9. พิจำรณำรับทรำบรำยงำนค่ำใช้จ่ำยและกำรเดินทำงที่อนุมัติด้วยตนเองของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  

10. ติดตำมควำมเพียงพอของหลักกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมยั่งยืนและกำรก ำกับดูแลกิจกำร   
11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีวำระพิเศษอำจมีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมได้ 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
พร้อมเอกสำรท่ีใช้ประกอบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยเอกสำรมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ        
มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี โดยก ำหนดให้จัดส่งให้แก่
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อยก่อนกำรประชุม 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในองค์กร ให้ทรำบถึงก ำหนดวันประชุม
คณะกรรมกำรในแต่ละรอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14-21 วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลลับจะระบุข้อควำมว่ำ “เอกสำรลับ” 
ไว้บนหน้ำซองเอกสำรที่น ำส่งให้กรรมกำร และ/หรืออำจน ำส่งให้กรรมกำรพิจำรณำเฉพำะในที่ประชุมเท่ำนั้น 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2561 ได้อนุมัติก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึ่งอำจเปล่ียนแปลงได้ และไม่รวมกรณกีำรประชุมในวำระพิเศษ ดังนี ้

คร้ังท่ี 
ประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

1/2562 
วันอังคำรที่  

26 กุมภำพันธ์ 2562 
วันพฤหัสบดทีี่  

17 มกรำคม 2562 
วันศุกร์ที่  

11 มกรำคม 2562 
วันอังคำรที่  

26 กุมภำพันธ์ 2562 
วันพฤหัสบดทีี่  

14 กุมภำพันธ์ 2562 

2/2562 วันอังคำรที่  
30 เมษำยน 2562 

วันจันทร์ที่  
26 กุมภำพันธ์ 2562 

วันจันทร์ที่  
11 กุมภำพนัธ์ 2562 

วันอังคำรที่  
30 เมษำยน 2562 

วันศุกร์ที่  
12 กรกฎำคม 2562 

3/2562 วันพฤหัสบดทีี่  
20 มิถุนำยน 2562 

วันอังคำรที่  
19 มีนำคม 2562 

วันศุกร์ที่  
8 มีนำคม 2562 

วันพฤหัสบดทีี่  
20 มิถุนำยน 2562 

วันศุกร์ที่  
15 พฤศจิกำยน 2562 

4/2562 วันอังคำรที่  
27 สิงหำคม 2562 

วันอังคำรที่  
30 เมษำยน 2562 

วันศุกร์ที่  
5 เมษำยน 2562 

วันอังคำรที่  
27 สิงหำคม 2562 

- 

5/2562 วันศุกร์ที่  
25 ตุลำคม 2562 

วันศุกร์ที่  
24 พฤษภำคม 2562 

วันศุกร์ที่  
10 พฤษภำคม 2562 

วันศุกร์ที่  
25 ตุลำคม 2562 

- 

6/2562 วันจันทร์ที่  
16 ธันวำคม 2562 

วันพฤหัสบดทีี่  
20 มิถุนำยน 2562 

วันจันทร์ที่  
10 มิถุนำยน 2562 

วันจันทร์ที่  
16 ธันวำคม 2562 

- 

7/2562 - 
วันพฤหัสบดทีี่  

18 กรกฎำคม 2562 
วันศุกร์ที่  

5 กรกฎำคม 2562 
- - 

8/2562 - 
วันอังคำรที่  

27 สิงหำคม 2562 
วันศุกร์ที่  

9 สิงหำคม 2562 
- - 

9/2562 - 
วันพฤหัสบดทีี่  

19 กันยำยน 2562 
วันศุกร์ที่  

6 กันยำยน 2562 
- - 

10/2562 - 
วันศุกร์ที่  

25 ตุลำคม 2562 
วันศุกร์ที่  

4 ตุลำคม 2562 
- - 

11/2562 - 
วันพฤหัสบดทีี่  

21 พฤศจิกำยน 2562 
วันจันทร์ที่  

11 พฤศจิกำยน 2562 
- - 

12/2562 - 
วันจันทร์ที่  

16 ธันวำคม 2562 
วันพุธที่  

4 ธันวำคม 2562 
- - 
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คณะกรรมกำรสนับสนุนให้มีกำรพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ โปร่งใส และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอแก่ผู้บริหำร
ในกำรน ำเสนอรำยละเอียดและเพื่อคณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน โดยคณะกรรมกำร
สนับสนุนให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะผู้รับผิดชอบโดยตรง  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 และ    
1 ใน 2 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตำมล ำดับ จึงจะครบองค์ประชุมตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร และก่อนกำรประชุมทุกครั้ง 
ประธำนคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใดจะต้อง
งดออกเสียง งดให้ควำมเห็นในวำระนั้น หรือออกจำกห้องประชุม ส่วนกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 
2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร และเมื่อเสร็จส้ินกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำน
กำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหำ และควำมเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้อย่ำงมีระเบียบเพื่อกำรตรวจสอบ  

ประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่อ
อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย โดยในปี 2561 มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561  

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2561 

รายนาม 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

จ ำนวนคร้ังกำรประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
(ร้อยละ) 

7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

12 
(100.00) 

6 
(100.00) 

4 
(100.00) 

1. นำยปลวิ มังกรกนก 7 
(100.00) 

- - - - 

2. นำยฮอน คิท ชิง  
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) 

6 
(85.71) 

- - 6 
(100.00) 

- 

3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 7 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

- - 

5. ศ. ดร. ปรำณี ทินกร 7 
(100.00) 

- - 6 
(100.00) 

- 

6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย  7 
(100.00) 

- 4 (จำก 4 ครั้ง) 
(100.00) 

- 4 
(100.00) 

7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน ์/1 7 
(100.00) 

- 8 (จำก 8 ครั้ง) 
(100.00) 

- 4 
(100.00) 

8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  7 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

6 
(100.00) 

- 
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รายนาม 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

จ ำนวนคร้ังกำรประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
(ร้อยละ) 

7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

12 
(100.00) 

6 
(100.00) 

4 
(100.00) 

9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์   7 
(100.00) 

- - - 4 
(100.00) 

10. นำยทำคำชิ คุโรเมะ /2 0 (จำก 1 ครั้ง) 
(0.00) 

1 (จำก 3 ครั้ง) 
(33.33) 

- - - 

11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

12. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 7 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- - - 

หมำยเหตุ  /1  นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561  
 /2  นำยทำคำชิ คุโรเมะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561 

8.1.6  รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ 

8.1.6.1 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมกำรธนำคำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 และมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2561 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรธนำคำร ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 9 ท่ำน/1 ดังนี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำยปลิว มงักรกนก ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
2. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /2 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /3 กรรมกำรอิสระ 
7. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
9. นำยศกัดิ์ชยั พีชะพัฒน์  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

หมำยเหตุ  /1  นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และนำยทำคำชิ คุโรเมะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561 

 /2  นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2561 
/3  นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2561 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรบริหำรดังต่อไปนี้ นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 
หรือนำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ หรือนำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) โดยกรรมกำรสองในส่ีคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร  
1. เป็นผู้น ำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมกำร รักษำควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ

กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
2. ก ำหนดวำระกำรประชุมโดยควำมช่วยเหลือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท วำระกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำและควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ และดูแลให้มั่นใจ
ว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรดูแลให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

3. ส่ือสำรมติคณะกรรมกำรแก่หน่วยงำนภำยในองค์กรตำมที่เห็นสมควร ประธำนคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำ 
กำรส่ือสำรกับ ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนทำงกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเหล่ำนี้เป็น    
ที่เข้ำใจโดยคณะกรรมกำร  

4. ดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรควรอยู่บนพื้นฐำนของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ 
และสนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำยและหำรือกัน 

5. ดูแลให้มั่นใจว่ำมีสัมพันธภำพในกำรท ำงำนท่ีดีระหว่ำงกรรมกำร ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
และมีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในทุกวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นด้ำนกลยุทธ์  

6. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรเข้ำใจลักษณะและระดับของควำมเส่ียงส ำคัญที่องค์กรรับได้ในกำรด ำเนินกลยุทธ์ 
รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

7. รับทรำบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็นจำกผู้บริหำรระดับสูง และให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำกลยุทธ์  

8. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรส่ือสำรที่มีประสิทธิผลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง 
9. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนและประสิทธิผลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับกำรประเมิน

อย่ำงเป็นทำงกำรทุกป ี
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรได้ปฏิบัติและ/หรือติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำหรือมติของคณะกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร 

ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมกำรธนำคำรท ำหน้ำที่
ควบคุมดูแลให้ธนำคำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทใหญ่      
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ 
ประกอบด้วยนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ส ำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรด ำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียง งำนทรัพยำกรบุคคล บัญชีและกำรเงิน 
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ 
1. อนุมัติแผนธุรกิจ และแผนกำรด ำเนินงำนของธนำคำร ภำยใต้กลยุทธ์ทำงธุรกิจและแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 
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3. ติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนด ำเนินกิจกำร
ของธนำคำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

4. ดูแลให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนของธนำคำร รวมถึงกำรแต่งตั้งผู้บริหำร
ระดับสูง 

5. ด ำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
6. ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนเรื่องที่ส ำคัญต่อคณะกรรมกำรธนำคำร 
7. ดูแลให้ธนำคำรมีนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ขั้นตอน และกำรควบคุมส ำหรับควำมเส่ียงทุกประเภท โดยคณะกรรมกำร

ธนำคำรจะท ำหนำ้ที่อนุมัติและควบคุมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเส่ียง 
8. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจและ  

งำนเฉพำะด้ำนเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ 
9. ดูแลให้ธนำคำรมีนโยบำย แนวทำง และขั้นตอนกำรควบคุมในกำรอนุมัติสินเชื่อ และเงินลงทุนกับบุคคลที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
10. ดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรจัดส่งรำยงำน (Management Letter) จำกผู้สอบบัญชีภำยนอกและข้อคิดเห็นจำก

ฝ่ำยจัดกำรของธนำคำรต่อคณะกรรมกำรธนำคำรโดยไม่ล่ำช้ำ 
11. จัดให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจของฝ่ำยจัดกำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของธนำคำรให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม โดยให้

ควำมส ำคัญต่อสัดส่วนหรือจ ำนวนของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรธนำคำร 
12. ดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะท ำให้สำมำรถปฏิบัติตำมอ ำนำจ หน้ำที่  และ

ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงสมบูรณ์ 
13. รำยงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และผลประกอบกำรต่อผู้ถือหุ้น 
14. รำยงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และผลประกอบกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทใหญ่อย่ำงสม่ ำเสมอ ภำยใต้

หลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินงำน ในเรื่องที่กฎหมำยก ำหนดว่ำ ต้องได้รับมติ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของธนำคำรท้ังหมดหรือบำงส่วน
ที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงกำรท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้อขำยสินทรัพย์ที่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกับดูแล 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งด ำเนินกำรใดๆ แทนคณะกรรมกำร 
โดยในกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้ผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) กำรมีส่วนได้เสีย 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับธนำคำรหรือบริษัทย่อยของธนำคำร 

8.1.6.2 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกบริษัทแม่ คือ บริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำร ประกอบด้วยกรรมกำร
ที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน จ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรบริหำร 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรบริหำร 
4. นำยศกัดิ์ชยั พีชะพัฒน์  กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

ภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัทท้ังหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ส ำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรและด้ำน   
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรด ำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำร         
ควำมเส่ียง งำนทรัพยำกรบุคคล บัญชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรของ
ธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี ้

1. ก ำหนดและน ำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนำคำร กำรซื้อและควบรวมกิจกำร กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีควำมเส่ียงสูงเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 

2. ทบทวนและก ำกับดูแลแผนธุรกิจและงบประมำณของธนำคำร ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
3. พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่ำสูงหรือธุรกรรมที่มีควำมเส่ียงสูงภำยใต้กรอบกำรบริหำรธุรกิจของกลุ่มทสิโก้ 
4. ก ำกับดูแลธุรกรรมที่มีควำมเส่ียงสูง 
5. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย

และกลยุทธใ์นกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวม และระบ ุประเมินและจัดกำรควำมเส่ียงที่มีอยู่ในกลยุทธ์ของธนำคำร 
6. ควบคุมและติดตำมงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่มีนัยส ำคัญของธนำคำรทิสโก้ 
7. ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของธนำคำรทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำร

รับทรำบและมีควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 

8.1.6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของธนำคำร ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกบริษัทแม่ คือ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1 กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ: - กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 
  - กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นชุดเดียวกับกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 /1 นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัทท้ังหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ส ำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรด ำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำร
ควำมเส่ียง งำนทรัพยำกรบุคคล บัญชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ
ธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี ้

1. สอบทำนให้ธนำคำรมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนและประเมินผลให้ธนำคำรมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
3. พิจำรณำคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนำคำร รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลของธนำคำรมีควำมถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะในกรณีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

5. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของธนำคำร ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร 

 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรธนำคำร หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข

ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเปิดเผยกำรกระท ำดังกล่ำวไว้
ในรำยงำนประจ ำปี และรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
9. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่ำงสม่ ำเสมอ ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับ

แบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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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. นำยปลวิ มังกรกนก 6 

(100.00) 
- - 

2. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

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

- 12 
(100.00) 

4. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย /1  1 (จำก 1 ครั้ง) 
(100.00)  

- 4 (จำก 4 ครั้ง) 
(100.00) 

5. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /2 5 (จำก 5 ครั้ง) 
(100.00) 

- 8 (จำก 8 ครั้ง) 
(100.00) 

6. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  6 
(100.00) 

- 12 
(100.00) 

7. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /3 2 (จำก 2 ครั้ง) 
(100.00) 

- - 

8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

9. นำยทำคำชิ คุโรเมะ /1 0 (จำก 1 ครั้ง) 
(0.00) 

1 (จำก 3 ครั้ง) 
(33.33) 

- 

10. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

11. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 6 
(100.00) 

12 
(100.00) 

- 

หมำยเหตุ  /1  นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และนำยทำคำชิ คุโรเมะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561 
/2 นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2561  
/3 นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2561 

8.2 ผู้บริหาร  

บริษัทท ำกำรโอนย้ำยผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ำกับส่วนงำนหลักที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มำเป็นพนักงำนในสังกัดของบริษัท โดยได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรจำกบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทได้มอบหมำย (Secondment) ให้ผู้บริหำรดังกล่ำวไปบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยเต็มเวลำโดยมีงำนในควำมรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับก่อนกำรโอนยำ้ย เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถอุทิศเวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้นโยบำย
และแผนของกลุ่มที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
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ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มทิสโก้/1 ตำมเกณฑ์นิยำมของส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรำยนำมดังต่อไปนี ้

รายนาม ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย 
1. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกลุ่มทิสโก้  

 
- 

2. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ 
และกรรมกำรอ ำนวยกำร 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

3. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษทัธนกิจ 
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

4. นำยชลิต ศลิป์ศรีกลุ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเช่ือรำยย่อย 
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

5. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร 
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

6. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ำกัด 

7. นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 

- 

8. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่-  
บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเช่ือรำยย่อย 1 
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

9. นำยยุทธพงษ ์ศรีวงศ์จรรยำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่- 
บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเช่ือรำยย่อย 2 
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

10. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่– ปฏิบัตกิำรสินเช่ือรำยย่อย 
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

11. นำยพิชำ รัตนธรรม  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – ธุรกิจธนบด ี
ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

12. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
ส ำนักก ำกบัดูแลกิจกำร 

- 

13. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด 

หมำยเหตุ  /1  นำงยุถิกำ สนธยำนำวิน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เกษียณอำยุกำรท ำงำน เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะผู้บริหำรระดับสูง  
1. พิจำรณำและจัดท ำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน แผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี ที่สมดุลและ

สอดคล้องกัน ท้ังระยะส้ัน ระยะกลำง และระยะยำว เพื่อมูลค่ำสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยำว 
2. ทบทวนและท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มทิสโก้เป็นไปตำมกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ก ำหนด ธุรกิจและ

ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินบรรลุดัชนีชี้วัดในภำพรวม และเป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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3. หำรือและตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทำงและนโยบำยธุรกิจของกลุ่ม กำรขยำยและเพิ่มควำมหลำกหลำยของธุรกิจ 
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำยงำน ประเด็นด้ำนประสิทธิภำพและกำรควบคุมระหว่ำงหน่วยงำนส ำคัญ 
รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุน 

4. เป็นที่รับฟังและหำรือเกี่ยวกับประเด็นควำมขัดแย้งและควำมเห็นต่ำงของกำรท ำงำนหรือกำรบริหำรงำนระหว่ำง
หัวหน้ำหน่วยธุรกิจและควบคุมต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยสำยกำรบังคับบัญชำปกติ 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ 
1. ก ำหนดกลยุทธ์ ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำร โดยท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรในกำรระบุ

กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ รวมถึงระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ขององค์กร 
2. ก ำกับควบคุมกำรด ำเนินงำนขององค์กร โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำว 
3. รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ ตลอดจนควำมสอดคล้องกับแผนงำน กลยุทธ์และนโยบำยขององค์กร และ

รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร 
4. เป็นผู้น ำ ส่ังกำร และมอบแนวทำงแก่ผู้บริหำรระดับสูง 
5. ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลและกำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง

และกำรควบคุม และท ำให้มั่นใจว่ำกลยุทธ์และแผนธุรกิจถูกน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผลทั่วทั้งกลุ่มทิสโก้ 
6. อ ำนวยกำรให้หน่วยธุรกิจพัฒนำแผนกลยุทธ์ของตน และท ำให้มั่นใจว่ำแผนกลยุทธ์ได้รับกำรประเมินอย่ำงเหมำะสม

และผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร 
7. ดูแลให้มั่นใจว่ำองค์กรมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ และทรัพยำกรอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับบรรลุตำมแผนงำน และมีกำรเตรียม

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนและแผนพัฒนำผู้บริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตำมก ำหนดกำรที่วำงไว้ล่วงหน้ำ 
8. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
9. พัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกรอบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิผล ในทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ 
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรจัดเตรียมรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้น ำเสนอ

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงถูกต้องตำมควร และเปิดเผยข้อมูลที่จ ำเป็นต่อนักลงทุน
ในกำรประเมินเสถียรภำพทำงกำรเงินและธุรกิจ ตลอดจนควำมเส่ียงของกลุ่มทิสโก้อย่ำงทันท่วงที  

11. ดูแลให้มั่นใจว่ำองค์กรมีระบบและนโยบำยที่เหมำะสมส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันกำล เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของทำงกำรและนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก ้

12. ดูแลให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพียงพอ ถูกต้อง ทันกำล และแจ้งประธำนคณะกรรมกำรโดยทันที 
ในเรื่องที่ส ำคัญหรือควรทรำบ 

13. จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรก ำกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติงำน คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรบุคคล คณะผู้บริหำรทิสโก้ 
คณะอนกุรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนคณะอนกุรรมกำรอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำน 

14. เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีควำมเหมำะสมในกำรแต่งตั้งเป็นสมำชิกของคณะผู้บริหำรทิสโก้ รวมถึงผู้บริหำรรองลงมำหน่ึง
ระดับต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

15. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรระดับผู้บริหำร ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับกำร
จัดตั้งโดยมีองค์ประกอบและกำรปฏิบัติงำนท่ีเหมำะสม และดูแลให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว อยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลและดุลยพินิจอย่ำงเพียงพอ และสนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำย หำรือ
และจดบันทึกเป็นหลักฐำน  

16. ท ำหน้ำที่เป็นส่ือกลำงระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสีย และส่ือสำรต่อสำธำรณชน 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนประจ ำวันในองค์กรโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. ช่วยเหลือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำ กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรและถ่ำยทอดสั่งกำร เพื่อน ำกลยุทธ์

และพันธกิจไปสู่กำรปฏิบัติโดยพนักงำนในล ำดับรองลงมำ 
3. วำงแผนงำน โดยพิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญ ระหว่ำงควำมต้องกำรของลูกค้ำ พนักงำน และองค์กร  
4. ท ำงำนร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร เพื่อให้พนักงำนบรรลุมำตรฐำนสูงสุด ในด้ำนคุณภำพ และ

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 บริษัทมีผู้บริหำรรวมทั้งส้ิน 38 รำย โดยบุคคลในล ำดับที่ 1-13 เป็นสมำชิกคณะผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัท และล ำดับที่ 19 ถือเป็นผู้บริหำรตำมเกณฑ์นิยำมของส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตำมที่ปรำกฏในหน้ำที่ 8-21 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรดังรำยนำมต่อไปนี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มทิสโก้  

2. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรอ ำนวยกำร 
3. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
4. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

5. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
6. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
7. นำยชำตรี จันทรงำม  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 

8. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
9. นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
10. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

11. นำยพิชำ รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
12. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักก ำกับดูแลกิจกำร 
13. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

14. นำยธีรนำถ รุจิเมธำภำส ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวุโส 
15. นำงสำวรัชฎำ พฤกษำนุบำล ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวุโส  
16. นำงสำววันธนำ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

17. นำยนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยง 
18. นำยภูวรินทร์ กุลพัฒน์กำนนท์ หัวหน้ำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและธุรกิจ 
19. นำงสำวชุตินธร ไวกำสี หัวหน้ำบัญชี 

20. นำยกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ หัวหน้ำวำงแผนและงบประมำณ    
21. นำงสำวสุรำงค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ หัวหน้ำควบคุมสินเชื่อ 
22. นำยพิชิต ตรีเทพำสัมพันธ์ หัวหน้ำประเมินรำคำทรัพย์สิน 

23. นำงดุลยรัตน์ ทวีผล หัวหน้ำก ำกับ 
24. นำงสำวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ หัวหน้ำก ำกับ - ธุรกิจธนำคำร 
25. นำงญำณินี ภำพน้ ำ หัวหน้ำก ำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

26. นำงสำวสกรรัตน์ มำนุวงศ์ หัวหน้ำก ำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
27. นำงสำวชื่นจิต ตระกำรรัตติ                                                        หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร                                       
28. นำงสำวณัฎฐินี สุวรรณพำณิชย์ หัวหน้ำกฎหมำย 

29. นำงสำวจิรำภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน 
30. นำงสำวฐิติมำ โชติธนประสิทธิ์ รักษำกำรหัวหน้ำสอบทำนสินเชื่อ และผู้ช่วยหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน 
31. นำยเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

32. นำงสำวนำถฤดี ศิวะบุตร หัวหน้ำนิเทศสัมพันธ์ 
33. นำยคมศร ประกอบผล   หัวหน้ำศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ 
34. นำยสมชำติ ลำภำพงศ์ หัวหน้ำธุรกำรส ำนักงำน 

35. นำงอำรี อำชำมงคล                                                           หัวหน้ำจัดซื้อและจัดกำรผู้จัดจ ำหน่ำย 
36. นำยวัศกร เทพทิม หัวหน้ำสำยทรัพยำกรบุคคล 
37. นำยกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย หัวหน้ำกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

38. นำงสำวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่ำง หัวหน้ำบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล 

8.2.1 ผู้บริหารของธนาคาร 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ธนำคำรมีผู้บริหำรรวมทั้งส้ิน 44 รำย โดยบุคคลในล ำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหำรตำมเกณฑ์นิยำมของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์1 และเป็นผู้บริหำรระดับสูง สังกัดบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้รับมอบหมำย (Secondment) ให้บริหำรจัดกำรธนำคำร ตำมที่ปรำกฏในหน้ำที่ 8-21 ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหำรดังรำยนำมต่อไปนี ้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
2. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ  
3. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย  

4. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร 
5. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1 
6. นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2 

7. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย 
8. นำยพิชำ รัตนธรรม  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ธุรกิจธนบด ี
9. นำงสำวรัชฎำ พฤกษำนุบำล หัวหน้ำบริกำรธนำคำร รักษำกำรหัวหน้ำบริหำรเงิน  

และรักษำกำรหัวหน้ำปฏิบัติกำรด้ำนกองทุน 

10. นำยมำนพ  เพชรด ำรงค์สกุล หัวหน้ำธุรกิจขนำดใหญ่ 
11. นำงมำลำทิพย์  สวินทร หัวหน้ำวิเครำะห์ธุรกิจและควำมเสี่ยง 

12. นำงสำวสุนี ทองสมบัติพำณิช หัวหน้ำวิเครำะห์ธุรกิจและควำมเสี่ยง 
13. นำงสำวรพีพร  อุ่นชลำนนท์ หัวหน้ำบริหำรสินเชื่อ 
14. นำงสำวิกำ จงภักดิ์ไพศำล หัวหน้ำนิติกรรมสัญญำ 

                                                           
1  หมำยรวมถึงผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโสสำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ นำยชำตรี จันทรงำม และหัวหน้ำบัญชี ได้แก่ นำงสำวชุตินธร ไวกำสี สังกัด
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแมข่องกลุ่มทิสโก้ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
15. นำยวิทยำ เมตตำวิหำรี ผู้ช่วยหัวหน้ำบริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1  
16. นำยนพดล ชุ่มวงศ์ หัวหน้ำเช่ำซื้อ 

17. นำงสำวปำริชำติ สุทัศนทรวง หัวหน้ำเช่ำซื้อโครงกำรพิเศษ 
18. นำยธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช หัวหน้ำกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย 
19. นำยสุเทพ ตรัยวรรณกิจ หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 1  

20. นำยสมบูรณ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 2  
21. นำยถวัลย์ วิชิตวำที หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 3 
22. นำงสำววิภำ เมตตำวิหำรี หัวหน้ำสินเชื่ออเนกประสงค์และกำรขำยตรง 

23. นำงสำวเพ็ญทิพย์ เหล่ำบุญเจริญ หัวหน้ำก ำกับสินเชื่อ 
24. นำยวรพันธุ์ เหลืองอุทัย หัวหน้ำบริหำรสินเชื่อรำยย่อย 
25. นำยวรพจน์ ติรกำรุณ หัวหน้ำสนับสนุนสินเชื่อ 

26. นำยสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่ หัวหน้ำพัฒนำหน้ีและกฎหมำย 
27. นำยณัฐนันท์ อนันต์ปรียำวิทย์ หัวหน้ำศูนย์บริกำรลูกค้ำ 
28. นำยกลชัย อุดมศรีสุข หัวหน้ำพัฒนำระบบงำนสินเชื่อรำยย่อย  

29. นำยประกฤต ชุณหศรีวงศ์ หัวหน้ำสินเชื่อเคหะ 
30. นำงวันทนำ กิจพำนิช หัวหน้ำปฏิบัติกำรสำขำ 
31. นำยถนอม ชัยอรุณดีกุล รองหัวหน้ำธุรกิจธนบดี 

32. นำงดวงพร เยี่ยมวำณิชนันท์ หัวหน้ำธนบดีธนกิจ 
33. หม่อมหลวงวรำภรณ์ วรวรรณ หัวหน้ำธนบดีกำรลงทุน 
34. นำงสำวศรัญญำ วีรมหำวงศ์ หัวหน้ำธนกิจส่วนบุคคล 1 

35. นำงอัจฉรำ เพชรแสงโรจน์ หัวหน้ำธนกิจส่วนบุคคล 2 
36. นำงวรสินี เศรษฐบุตร หัวหน้ำพัฒนำผลิตภัณฑ์กองทุน 
37. นำยณัฐกฤติ  เหล่ำทวีทรัพย์ หัวหน้ำบริกำรท่ีปรึกษำกำรลงทุน 

38. นำงสำวชุติมำ ปั้นลำยสิงห์ หัวหน้ำบริกำรคัสโตเดียน 
39. นำงสุวรรณดี ขำวละออ หัวหน้ำธุรกิจจัดกำรกำรเงิน 

40. นำยกิตติชัย ต้นนำจำรย์ หัวหน้ำเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
41. นำยวรวิทย์ รุ่งสิริโอภำส หัวหน้ำศูนย์ช ำระเงิน 
42. นำงกุสุมำ ประถมศรีเมฆ                                                          หัวหน้ำประกันภัยธนกิจ และรักษำกำรหัวหน้ำเทเลมำร์เก็ตติ้ง                                                       

43. นำยนพวัสส์ ตั้งบูรณำกิจ หัวหน้ำธุรกิจธนำคำรดิจิทัล 
44. นำยตุลำ รอดสลับ หัวหน้ำนวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ 

ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงำนสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ 
ครอบคลุมถึงงำนก ำกับด้ำนควำมเส่ียง บริษัทแม่จะก ำกับดูแลควำมเส่ียงของธนำคำรและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหำร
หน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียงทั้งหมดจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง 
หัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ดังปรำกฏรำยชื่อบุคคลในล ำดับที่ 
17, 23-27, 29 และ 31 ในหน้ำ 8-23 และหน้ำ 8-24 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของธนำคำร 

ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ท ำหน้ำที่บริหำร
จัดกำรงำนประจ ำวัน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ธนำคำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมกำรบริษัทใหญ่ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

1. วำงกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร ตำมกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
2. ควบคุมดูแลให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจของธนำคำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับทิศทำง   

กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
3. ก ำกับ ดูแล และควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจประจ ำวันของธนำคำร ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้ 
4. ควบคุมดูแลกำรให้บริกำร กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมของธนำคำร 
5. ติดตำมกำรด ำเนินงำน และผลประกอบกำรของธนำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
6. ควบคุมงบประมำณของธนำคำร และบริหำรทรัพยำกรของธนำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. ควบคุมดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรเป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 

8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมกำรแต่งตั้ง นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยำยน 2556 มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
ประจ ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ด ำเนินกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดย
กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด  (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำและน ำเสนอโดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท้ังนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะต้องมีจ ำนวนและส่วนประกอบที่สำมำรถดึงดูด
กรรมกำรที่มีควำมสำมำรถและมีควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้ และจะหลีกเล่ียง            
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควำมจ ำเป็น ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร จะพิจำรณำตำมหลักปฏิบัติโดยทั่วไป             
ในอุตสำหกรรม ซึ่งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมตั้งใจ และควำมทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่ำงๆ 
ที่กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถท ำให้กับบริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว  

ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้กรรมกำรรำยใดท ำหน้ำที่เพิ่มเติม (เช่น กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
เป็นต้น) กรรมกำรรำยนั้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่เพิ่มเติมดังกล่ำว ส ำหรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำร 
(เรียกโดยรวมว่ำ “ผู้บริหำร”) จะสอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรรำยบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ทั้งระยะส้ันและระยะยำว และสะท้อนถึงแนวปฏิบัติและแนวทำงที่ดี ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทชั้นน ำ อีกทั้ง
ยังต้องสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูดและรักษำผู้บริหำรที่มีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จระยะส้ันและระยะยำวของ
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บริษัท รวมทั้งเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องได้รับกำรอนุมัติตำมล ำดับขั้นอ ำนำจเพื่อหลีกเล่ียงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ
เพื่อควำมโปร่งใส เช่น ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท จำกนั้นคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสม 

อนึ่ง นอกเหนือจำกกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) แล้ว 
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัทย่อยเฉพำะรำยที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยจ่ำยในรูปแบบและอัตรำเดียวกับ
ที่จ่ำยให้กรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ บริษัทจะงดจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแก่
กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรและพนักงำนที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำของกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป 
โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรในอัตรำไม่เกิน 3,300,000 บำทต่อปี และกรรมกำรท่ำนอื่นในอัตรำไม่เกิน
ท่ำนละ 950,000 บำทต่อปี ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยโบนัสประจ ำปีให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท โดยให้มีผลจนกว่ำ
จะมีกำรเปล่ียนแปลง  

คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นจะก ำหนดจ ำนวนเงินที่แน่นอน และจ ำนวนเงินที่จะจ่ำยจริง ใน
แต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม  ในกรณีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึ้น จำกนั้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 ได้อนุมัติจัดสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นดังนี ้

  (หน่วย: บาท) 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายคร้ัง 
คณะกรรมการบริษัท 

ประธำน 240,000 60,000 
กรรมกำร 50,000 50,000 
ที่ปรึกษำ 40,000 - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธำน - 60,000 
กรรมกำร - 50,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธำน - 60,000 
กรรมกำร - 50,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธำน - 60,000 
กรรมกำร - 50,000 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประธำน - 60,000 
กรรมกำร - 50,000 



 
ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ 
 

 

8-28 

จ านวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าป ี2561  

 (หน่วย: บาท) 

รำยนำม 
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร 
รำยเดือน 

ค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร 

รวม 

1. นำยปลิว  มงักรกนก  2,720,000 360,000 - - - - 3,080,000 
2. นำยฮอน คิท ชิง  

(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)  
600,000 250,000 - - 290,000 - 1,140,000 

3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  600,000 - - - - - 600,000 

4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 600,000 300,000 - 720,000 - - 1,620,000 
5. ศ. ดร. ปรำณี ทินกร 600,000 300,000 - - 360,000 - 1,260,000 
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย  600,000 300,000 - 160,000 - 240,000 1,300,000 
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1 600,000 300,000 - 400,000 - 190,000 1,490,000 

8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี  600,000 300,000 - 560,000 290,000 - 1,750,000 
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  600,000 300,000 - - - 190,000 1,090,000 
10. นำยทำคำชิ คุโรเมะ /2 200,000 - 40,000 - - - 240,000 
11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 600,000 300,000 570,000 - - - 1,470,000 

12. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 600,000 - - - - - 600,000 
13. นำงกฤษณำ ธรีะวุฒิ /3 480,000 - - - - - 480,000 

รวม 9,600,000 2,860,000 610,000 1,840,000 940,000 620,000 16,470,000 
หมำยเหตุ  /1  นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561  

/2  นำยทำคำชิ คุโรเมะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561 
  /3  นำงกฤษณำ ธีระวุฒิ ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2556 โดยได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 40,000 บำท 

ในปี 2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จ ำนวน 13 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 
15,990,000 บำท ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 480,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 16,470,000 
บำท และคณะผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มทิสโก้รวมทั้งผู้บริหำรของบริษัทอีกจ ำนวน 39 รำย1 เป็นจ ำนวน 404,452,271.67 บำท 
จึงมียอดรวมทั้งส้ินเป็นจ ำนวน 420,922,271.67 บำท โดยอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย  

อนึ่ง ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
กรรมกำรที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอัตรำเดียวกับท่ีจ่ำยให้กรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้น
จะก ำหนดจ ำนวนเงินที่แน่นอน และจ ำนวนเงินท่ีจะจ่ำยจริงในแต่ละครำว ท้ังนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม 

                                                           
1 ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ จ ำนวน 13 รำย และผู้บริหำรของบริษัท จ ำนวน 26 รำย ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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จ านวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าป ี2561 

 (หน่วย: บาท) 

รำยนำม 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

รำยเดือน 
ค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง 

คณะกรรมกำรธนำคำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวม 
1. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /1 200,000 100,000 - - 300,000 

รวม 200,000 100,000 - - 300,000 

หมำยเหตุ   /1  นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โดยมีผลตั้งแต่
 วันที่ 28 กันยำยน 2561 

 โดยในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แกค่ณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 300,000 บำท และผู้บริหำรของธนำคำร จ ำนวน 34 รำย1 
(ไม่รวมผู้บริหำร 8 รำยที่สังกัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมำย (Secondment) ให้มำบริหำรจัดกำรธนำคำร) เป็นจ ำนวนรวม 
173,566,493.08 บำท โดยอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเดือน ค่ำพำหนะและเชื้อเพลิง เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
และโบนัสซึ่งแปรผันตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้และผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละสำยธุรกิจ  

8.4.3  ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน 

 นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบี้ยประชุมแล้ว  ที่ประชุมสำมัญ    
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ยังมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนอื่นท่ีมิใช่ตัวเงิน ดังนี ้

1. รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำตรวจสภำพ ค่ำซ่อม ทะเบียนรถ 
และประกันภัยรถยนต์ตำมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

2. ประกันภัยกลุ่ม (Group Life & Accident Insurance) ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 6,000,000 บำท หรือประกันสุขภำพ 
(Health Insurance) ส ำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บำท 

3. ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทและกำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่บริษัท (Directors & 
Officers Liability and Company Reimbursement Insurance) ด้วยวงเงินควำมรับผิดไม่เกิน 6,000,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ 

8.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มทิสโก้มีพนักงำนรวมทั้งหมด 4,821 คน (ไม่รวมผู้บริหำรระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงำน
ประจ ำ 4,303 คน และพนักงำนสัญญำจ้ำง 518 คน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 31 ธ.ค. 2560 (คน) 31 ธ.ค. 2561 (คน) 
1. สำยกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย   2,816 3,035 
2. สำยกลุ่มลูกค้ำบรรษัท 54 52 
3. สำยจัดกำรธนบดีและกองทุน   1,067 1,066 
4. สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 642 668 

รวม 4,579 4,821 

ในปี 2561 จ ำนวนพนักงำนของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึ้น 242 คน หรือร้อยละ 5.3 โดยกลุ่มทิสโก้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน
เป็นเงิน 4,240,525,604 บำท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสมทบส ำรองเล้ียงชีพ  

                                                           
1 ผู้บริหำรของธนำคำรที่ด ำรงต ำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 34 รำย  
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8.5.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่พนักงำน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของพนักงำนกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะท ำให้พนักงำนมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอำยุ หรือ
เมื่อออกจำกงำน และได้น ำเงินกองทุนตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน 2533 ในนำม “กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” 
พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ทรำบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิต่ำงๆ ตั้งแต่กำรเข้ำเป็นสมำชิกจนถึงกำรส้ินสุดสมำชิก
ภำพกองทุน โดยให้พนักงำนท่ีเข้ำระบบกำรออมในกองทุนส ำรองเล้ียงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อส้ินสมำชิกภำพจำกกองทุน 

เงินสะสม สมำชิกจะจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุน โดยให้นำยจ้ำงหักจำกค่ำจ้ำง แล้วน ำส่งเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 
หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง หรือในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจ
ของสมำชิก โดยสมำชิกสำมำรถแจ้งเปล่ียนแปลงกำรหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง  

เงินสมทบ นำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนตำมอำยุงำนในอัตรำ
ร้อยละของค่ำจ้ำง ดังนี ้

อัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง (ร้อยละ) 
จ ำนวนปีท่ีท ำงำน อัตรำปกต ิ อัตรำพิเศษ อัตรำรวม 
ปีท่ี 1 5 - 5 
ปีท่ี 2  6 - 6 
ปีท่ี 3 7 - 7 
ปีท่ี 4 8 - 8 
ปีท่ี 5 9 - 9 
ปีท่ี 6 10 - 10 
ปีท่ี 7 10 1 11 
ปีท่ี 8 10 2 12 
ปีท่ี 9 10 3 13 
ปีท่ี 10 10 4 14 
ปีท่ี 11 และปีต่อๆ ไป 10 5 15 

กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมำจำกกำรเลือกตั้งของสมำชิก และกรรมกำรท่ีมำจำกกำร
แต่งตั้งของนำยจ้ำง กรรมกำรแต่ละท่ำนจะอยู่ในวำระครำวละ 2 ปี และกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ สำมำรถกลับเข้ำมำเป็น
กรรมกำรได้อีก หำกได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรควบคุมดูแลกำรบริหำรกองทุน รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนแทนสมำชิกทั้งหมด นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่ม
ทำงเลือกนโยบำยกำรลงทุนให้กับพนักงำนท่ีเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยกำรใช้กองทุนประเภทหลำย
นโยบำยกำรลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้สมำชิกได้เลือกให้เหมำะสมกับตนเองมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของ
กลุ่มพนักงำนทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบำยกำรลงทุน ได้แก่ นโยบำยตรำสำรหนี้ นโยบำยผสม นโยบำยหุ้น และนโยบำยที่มี
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยสมำชิกสำมำรถเลือกนโยบำยกำรลงทุนที่มีสัดส่วนกำรลงทุนแต่ละประเภทได้มำกถึง 16 
ทำงเลือก โดยกองทุนเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง 
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 8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเสริมสร้ำงบุคลิกภำพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ได้ก ำหนดนโยบำยทั่วไปด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมำตรฐำนสูงในระดับเดียวกัน และเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร และควำมต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอของงำน เช่น ระบบกำรบริหำรโครงสร้ำงเงินเดือน ระบบกำรจ่ำยเงินเดือน กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนเบื้องต้น     
ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจำยอ ำนำจเพื่อเปิดโอกำสให้สำยงำนธุรกิจแต่ละสำยได้ด ำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลของตน
อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจของแต่ละบริษัทภำยใตแ้นวนโยบำยทั่วไปดังต่อไปนี้ 

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

เนื่องจำกกำรสร้ำงภำพลักษณ์ควำมเป็นมืออำชีพและน่ำเชื่อถือในธุรกิจกำรเงินมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึง
ได้วำงแนวคิดค่ำนิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้ำงบุคลำกรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมำะสมกับค่ำนิยมของ
กลุ่มทิสโก้อันจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ คือ ให้คนคิดเป็น และท ำอย่ำงคนทิสโก้ ซึ่งเป็นคนเก่ง ดี และมี
ควำมสุข ตำมค่ำนิยม 6 ประกำรของกลุ่มทิสโก้  ดังต่อไปนี้  

1. เชี่ยวชำญอย่ำงผู้น ำ (Mastery) 
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) 
3. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity) 
4. สร้ำงผลงำนที่น่ำเชื่อถือ (Reliability) 
5. ลูกค้ำเป็นหลัก (Customer Priority) 
6. กำรให้ค ำแนะน ำ (Guidance) 

2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลำกหลำยของธุรกิจและกำรด ำรงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้
จึงใช้ขีดควำมสำมำรถ 3 ประกำรเป็นเกณฑ์ในกำรว่ำจ้ำงพนักงำน ได้แก่ ขีดควำมสำมำรถด้ำนองค์กร (Organizational Core 
Competencies) ขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Functional Competencies) และขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ 
(Leadership Competencies) ร่วมกับกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องต่อค่ำนิยมขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยว่ำจ้ำง
พนักงำนที่มีทัศนคติและควำมสำมำรถทำงวิชำชีพที่ถูกต้องเหมำะสมและช่วยให้พนักงำนเหล่ำนั้นพัฒนำศักยภำพ เพื่ อที่จะ
ท ำงำนร่วมกับกลุ่มทิสโก้ในระยะยำว 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่จัดหำเครื่องมือที่เหมำะในกำรรับสมัครและคัดสรรพนักงำน แต่กำรตัดสินใจว่ำจ้ำงเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรในสังกัดนั้น และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบำยที่จะไม่
พิจำรณำว่ำจ้ำงญำติสนิท และสมำชิกในครอบครัวของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสที่มีอ ำนำจบริหำร  

กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยเน้นกำรเล่ือนต ำแหน่งหรือโยกย้ำยต ำแหน่งจำกภำยในองค์กรในกรณีที่มีต ำแหน่งว่ำง อย่ำงไรก็ดี 
ผู้บริหำรและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลก็มีหน้ำที่ในกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์กรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หำกพิจำรณำ
เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม เพื่อรักษำมำตรฐำนคุณภำพของทรัพยำกรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลำ โดยพนักงำนใหม่
จะต้องมีทักษะควำมสำมำรถ และพฤติกรรมที่ผสมผสำนเข้ำกับวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่ำงกลมกลืน 
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3. การท างานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื่อส่งเสริมมำตรฐำนสูงสุดของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้ก ำหนด “หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” (Business 
Code of Conduct) ขึ้น เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรเคำรพและ
ปฏิบัติตำมในทุกสถำนที่และทุกโอกำส โดยฝ่ำยบริหำรจะด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
เหล่ำนี้ในทุกระดับชั้น  ซึ่งพนักงำนที่ไม่ปฏิบัติตำม “หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” ดังกล่ำวจะไม่สำมำรถท ำงำนกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและ
จะต้องถูกขอให้ออกจำกกลุ่มทิสโก ้

กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงระยะยำว กำรพ้นสถำนะกำรจ้ำงจะเกิดขึ้นเฉพำะในกรณีกำรฝ่ำฝืนหลักกำรของ
กลุ่มทิสโก้ กำรกระท ำควำมผิดในทำงธุรกิจ กำรเกษียณอำยุ กำรลำออกโดยสมัครใจ และกำรกระท ำซึ่งเข้ำข่ำยต้องออกจำกงำน
ตำมที่ก ำหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงำนเท่ำนั้น เมื่อใดก็ตำมที่กลุ่มทิสโก้ไม่สำมำรถ
ด ำรงหน่วยงำนหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะด ำเนินกำรเท่ำที่สมควรเพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดภำวะกำรว่ำงงำนและ        
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยำยำมให้พนักงำนของกลุ่มทิสโก้ได้รับควำมเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้ 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 กำรประเมินผล 

กำรประเมินผลพนักงำนเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กำรคัดเลือกพนักงำนใหม่จนถึงกำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรพัฒนำ
อำชีพกำรท ำงำน และกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง โดยมีกำรประเมินในหลำยด้ำน เช่น ประเมินควำมรู้และสมรรถภำพ 
ประเมินผลงำน ควำมเป็นผู้น ำ รวมถึงควำมสอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร เพรำะกำรสร้ำงคุณค่ำบุคลำกรเริ่มต้นจำกคุณภำพของ
บุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภำพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล       
มีหน้ำที่จัดหำเครื่องมือในกำรประเมินให้ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระในกำรปรับใช้เครื่องมือดังกล่ำว
ภำยใต้ค ำแนะน ำของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละแห่ง และสำมำรถรักษำ
มำตรฐำนคุณภำพบุคลำกรขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกัน 

4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 

เพื่อให้องค์กรมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำพนักงำนซึ่ งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดจึงถือเป็น
นโยบำยที่ส ำคัญของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบำยสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทั้งในส่วนของ
ควำมต้องกำรขององค์กรและกำรพัฒนำส่วนบุคคลของพนักงำนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยกำรเรียนรู้โดยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง วัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ของพนักงำนนี้จะส่งผลให้กลุ่มทิสโก้พัฒนำเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูงอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรนี้ ค ำนึงถึงสมรรถนะ 3 ด้ำน คือ ด้ำนสมรรถนะทั่วไป ด้ำนธุรกิจและควำมรู้เฉพำะทำง 
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งจะค ำนึงถึงสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้นๆ เป็นส ำคัญ 

ในระดับองค์กร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่วำงแผนกำรพัฒนำพนักงำน เพื่อสร้ำงสมรรถนะที่จ ำเป็น              
ในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ควำมรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์ในกำรแข่งขันของ
บริษัท ในระดับสำยธุรกิจ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำในด้ำนเทคนิคและวิธีกำรพัฒนำเพื่อให้กำรเรียนรู้และ        
กำรพัฒนำต้นทุนด้ำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นกำรเพิ่มค่ำให้กับธุรกิจโดยรวม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลยังมีหน้ำที่เก็บ
บันทึกควำมรู้และทักษะควำมสำมำรถของหน่วยธุรกิจต่ำงๆ ในกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย 
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5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส ำหรับพนักงำนและเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงำนทุกคนควรมีโอกำส
ก้ำวหน้ำในชีวิตกำรท ำงำนท้ังในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “กำรเล่ือนต ำแหน่งจำกภำยใน” ส ำหรับ
ต ำแหน่งงำนที่ว่ำงอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ภำยในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมำะสม จึงจะพิจำรณำบุคคลภำยนอก โดยกำรปรับระดับชั้นของ
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ค ำนึงถึงระดับ และควำมเหมำะสมของสมรรถนะของพนักงำนเป็นส ำคัญ 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้ำงส ำหรับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรท ำงำนในทุกระดับชั้น ภำยในกลุ่มทิสโก้            
ทั้งภำยในหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ำมหน่วยงำน กำรส่ือสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรท ำงำนระหว่ำง 
หัวหน้ำสำยงำนและพนักงำนจะต้องกระท ำอย่ำงเปิดเผยเพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อให้ควำมคำดหวังเป็นที่เข้ำใจโดยชัดเจน 

6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

กำรบริหำรผลงำนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ และ       
เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพและควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงหัวหน้ำและผู้ปฏิบัติงำน ในขณะเดียวกันกำรบริหำรผลงำนเป็น             
ควำมรับผิดชอบอันส ำคัญของหัวหน้ำทุกคนที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล กำรให้ค ำแนะน ำและกำรชี้แนะแนวทำง       
อย่ำงสม่ ำเสมอเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในกำรพัฒนำผลงำนและช่วยให้พนักงำนได้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตน กำรบริหำร
ผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งเน้นกำรประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรเป็นควำมรับผิดชอบหลักของหัวหน้ำทุกคน 
โดยหัวหน้ำจะต้องมีควำมตั้งใจ และควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบและวิธีกำรบริหำรผลงำน ตำมแนวทำงและคู่มือปฏิบัติภำยใต้
นโยบำยทรัพยำกรบุคคล โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง และรักษำแนวทำงและคู่มือปฏิบัติดังกล่ำว 

กลุ่มทิสโก้ มีแนวทำงให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน เป็นไปตำมแผนของหน่วยงำนและแผนขององค์กร โดยให้
หัวหน้ำงำนท ำกำรทบทวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และส่ือสำร
ให้กับพนักงำนรับทรำบ โดยจะมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำน รวมถึงกำรส่ือสำรให้พนักงำนทรำบผลกำรปฏิบัติงำนจริง 
พร้อมทั้งค ำแนะน ำ เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต 
เพื่อให้พนักงำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยพนักงำนประจ ำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบถึง
สุขภำพของตนเองเพื่อกำรดูแลรักษำที่เหมำะสม  และจัดให้มีห้องพยำบำลในสถำนที่ท ำงำนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรรักษำ
อำกำรเจ็บป่วย นอกจำกนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีกำรจัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงำนออกก ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำง
สุขภำพที่ดีและลดโอกำสกำรเจ็บป่วยของพนักงำนอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรให้ค่ำตอบแทนที่ดี มีโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและมีผลในกำรจูงใจให้กับพนักงำนกลุ่มทิสโก้
ใช้โครงสร้ำงค่ำตอบแทนในรูปแบบผสมผสำนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน อุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน    
โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ       
ในส่วนของนำยจ้ำง ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำครองชีพ และผลประโยชน์สวัสดิกำรอื่นๆ 

กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบกำรบริหำรค่ำจ้ำงโดยเทียบเคียงกับตลำด โดยมีโครงสร้ำงซึ่งผนวกกำรแบ่งระดับชั้นและลักษณะ
ของประเภทงำน เพื่อให้ระบบนี้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปล่ียนแปลงของสภำพตลำดได้ โครงสร้ำงของ
ระบบน้ีมีควำมยืดหยุ่นมำกพอที่จะให้รำงวัลตอบแทนแก่ผลงำนและควำมช ำนำญในวิชำชีพตลอดจนศักยภำพของพนักงำน  
ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชำญและพนักงำนทั่วไป 
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ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะใช้ระดับค่ำตอบแทนภำยนอกและข้อก ำหนดด้ำนควำมเป็นธรรมภำยในของกลุ่มทิสโก้
เป็นเกณฑ์  กลุ่มทิสโก้ยังพิจำรณำว่ำไม่เฉพำะค่ำตอบแทนเท่ำนั้นที่เป็นแรงจูงใจส ำหรับพนักงำน  กำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน
ระหว่ำงหัวหน้ำและพนักงำนผ่ำนระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System) ควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงกัน กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพโดยรวมก็ถือเป็นส่ิงส ำคัญที่จะรักษำทรัพยำกรบุคคลอันมีค่ำไว้ได้อย่ำงดี 

กลุ่มทิสโก้ให้รำงวัลตอบแทนแก่พนักงำนในกรณีดังต่อไปนี ้

7.1 ค่ำตอบแทนตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

งำนทุกต ำแหน่งในกลุ่มทิสโก้มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้จำกกำรท ำ Job Evaluation   
งำนแต่ละต ำแหน่งมีกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจำกกำรส ำรวจข้อมูลของตลำด และกำรเปรียบเทียบบรรทัดฐำน 
(Benchmarking)  ผู้ท ำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนภำยในขอบเขตอัตรำค่ำตอบแทนตลำดของงำนน้ันๆ ค่ำตอบแทนของพนักงำน
แต่ละคนจะพิจำรณำจำกทักษะ ควำมรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ และศักยภำพในกำรมีส่วนส่งเสริมธุรกิจ   

7.2 ค่ำตอบแทนตำมผลงำน 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผลงำนของพนักงำนแต่ละคนจะก ำหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงำนท่ีสำมำรถ
ท ำได้ตำมเป้ำหมำยมีสิทธิได้รับรำงวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรำงวัลในรูปอื่นใดตำมที่กลุ่มทิสโก้ประกำศก ำหนด ทั้งนี้ 
ปัจจัยในกำรก ำหนดเป้ำหมำยจะสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ เช่น ปริมำณธุรกิจ ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนกำรด ำเนินกำร 
และควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ประเภทธุรกิจที่แตกต่ำงกันในกลุ่มทิสโก้สำมำรถได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมที่ฝ่ำยบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรอ ำนวยกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลส ำเร็จของธุรกิจ 

8. การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด กำรด ำเนินกำรใดๆ ทั้งหมดในด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนจะรวมอยู่ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้สำมำรถจัดกำรได้    
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม นโยบำยและ/หรือกำรด ำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลใดๆ ท่ีขัดกับกฎหมำยแรงงำนของประเทศจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงกำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำยแรงงำนที่ได้ก ำหนดออกมำใหม่ 

กำรเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป กำรโอนหรือเปล่ียนสถำนะภำพของพนักงำนในหน่วยธุรกิจใดภำยในกลุ่มทิสโก้จะต้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงและวิธีปฏิบัติด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

กลุ่มทิสโก้ก ำหนดให้มีนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และแนวปฏิบัติ         
ในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม เพื่อให้พนักงำน และผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ปฏิบัติงำน  
ในพื้นที่ส ำนักงำนของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนผู้มำติดต่อมีควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 และตำมกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549 
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ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วม                   
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่พนักงำนทุกคนต้องเข้ำใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง
ตำมขั้นตอนกำรท ำงำนที่ปลอดภัย เพื่อลดควำมเส่ียงที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่ำงๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่น ทิสโก้จึงก ำหนดให้
พนักงำนใหม่ทุกคน ต้องเข้ำเรียนรู้เรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุ และควำมปลอดภัยภำยในส ำนักงำนในรูปแบบ E-learning        
ผ่ำนระบบ TISCO LMS และก ำหนดให้หัวข้อกำรเรียนรู้นี้ เป็นเงื่อนไขในกำรผ่ำนทดลองงำน รวมทั้งมีกำรระบุแนวทำง            
กำรป้องกันอุบัติเหตุและให้ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge 
Management (KM) และโครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กำรตรวจสถำนท่ีท ำงำนด้วยเครื่องมือตำมหลักกำรยศำสตร์ กำรประเมิน
ควำมเส่ียงและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เป็นต้น 

นอกจำกกำรเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ผ่ำนระบบ TISCO LMS ข้ำงต้นแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้รับเกียรติ
จำกผู้ช ำนำญกำรขององคก์ำรบริหำรจัดกำรกำ๊ซเรือนกระจก (องค์กรมหำชน) หรือ อบก. มำให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน
ของกลุ่มทิสโก้ให้ตระหนักถึงปัญหำก๊ำซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก เศรษฐกิจ 
และสังคม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินที่มีส่วนท ำให้เกิด      
ก๊ำซเรือนกระจก ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและร่วมมือกันช่วยลดผลกระทบ          
ด้ำนส่ิงแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและทีอ่ำจเกิดขึ้นในอนำคต 

จำกรำยงำนข้อมูลสถิติกำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรท ำงำน และจ ำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
ในปี 2561 พบว่ำ ไม่มีพนักงำนท่ีเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน อย่ำงไรก็ตำมมีพนักงำนท่ีบำดเจ็บ เจ็บป่วยจำกโรคในกำรท ำงำน 
จ ำนวน 73 คน แบ่งเป็นกรณีต่ำงๆ 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) 
 เกิดบำดแผลเล็กน้อย  ส ำนักงำนใหญ่ 4 - - - 

สำขำกรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สำขำต่ำงจังหวัด 1 - 4 - 

โรคจากการท างาน (Occupational Diseases) 
 ด้ำนกำรได้ยิน ส ำนักงำนใหญ่ 9 - - - 

สำขำกรุงเทพและปริมณฑล 9 6 - - 
สำขำต่ำงจังหวัด - - - - 

 กำรบำดเจ็บของกล้ำมเน้ือและกระดูก 
(Musculoskeletal Strain) 

ส ำนักงำนใหญ่ 2 1 - - 
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล - 2 - 2 
สำขำต่ำงจังหวัด 1 - - - 

 ด้ำนกำรมองเห็น ส ำนักงำนใหญ่ 31 - - - 
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สำขำต่ำงจังหวัด - - - - 

 ด้ำนสมรรถภำพปอด ส ำนักงำนใหญ่ 7 - - - 
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สำขำต่ำงจังหวัด - - - - 

กรณีเสียชีวิต (Fatalities) 
 กำรเสียชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับงำน  ส ำนักงำนใหญ่ - - - - 

สำขำกรุงเทพและปริมณฑล - - - - 
สำขำต่ำงจังหวัด - - - - 
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูล หน่วย 

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

รวม 
ชาย หญิง 

ส านักงาน
ใหญ่ 

สาขากรุงเทพ
และปริมณฑล 

สาขา
ต่างจังหวัด 

อัตรำกำรบำดเจ็บ  
(Injury Rate: IR) 

จ ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ท ำงำน 200,000 ชั่วโมง 

0.07 0.04 0.00 0.21 0.11 0.05 

อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน 
(Lost Time Injury Rate : LTIR) 

จ ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ท ำงำน 200,000 ชั่วโมง 

0.07 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 

อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ 
(Lost Day Injury Rate : LDIR) 

จ ำนวนวันที่สูญเสียไปต่อ
ชั่วโมงกำรท ำงำน 
200,000 ช่ัวโมง 

0.28 0.00 0.00 0.00 0.43 0.10 

อัตรำกำรเจ็บป่วย / โรคจำกกำร
ท ำงำน (Occupational Disease 
Rate: ODR) 

จ ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ท ำงำน 200,000 ชั่วโมง 

4.02 0.38 1.90 3.51 0.11 1.68 

อัตรำกำรขำดงำน  
(Absentee Rate: AR) 

ร้อยละ 1.06 1.28 1.44 0.79 0.74 1.20 

จ ำนวนวันลำป่วย วัน 4,862 10,391 11,859 1,173 2,221 15,253 
จ ำนวนชั่วโมงที่หยุดงำนเนื่องจำก
กำรเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงำน 

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

หมำยเหต:ุ  1) ค่ำตัวเลขที่ได้จำกกำรค ำนวณอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001 
                 2) กำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน คือกำรบำดเจ็บที่ท ำให้หยุดงำนตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ)           
                    3) อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ เดิมใช้ค ำว่ำ อัตรำวันสูญเสีย  
 4) กำรค ำนวณชั่วโมงกำรท ำงำน เป็นข้อมูลที่มำจำกระบบกำรบันทึกเวลำงำน (Employee Self Service) ของพนักงำนประจ ำ และพนักงำนสัญญำจ้ำง ตั้งแต่เดือน

มกรำคม - ธันวำคม 2561 ข้อมูลเวลำกำรท ำงำนรวมถึง ข้อมูลกำรท ำงำนล่วงเวลำ (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงำนลำออกระหว่ำงปี โดยจะน ำเฉพำะเวลำ
กำรท ำงำนจริงในช่วงระยะเวลำที่ยังคงเป็นพนักงำนอยู่มำค ำนวณ 

ทิสโก้ให้ควำมส ำคัญต่อภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกและควำมรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถำนกำรณ์
กำรโจรกรรม กำรประท้วง และกำรก่อกำรร้ำยอื่นๆ จึงก ำหนดให้มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ทั้งในด้ำนกำรควบคุม  
กำรเข้ำถึงพื้นที่ (Space Access Control) ประกอบด้วยกำรก ำหนดชั้นควำมปลอดภัยหรือประเภทของพื้นที่ (Space 
Classification) กำรก ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อพื้นที่ควบคุม กำรก ำหนดสิทธิ์และควบคุมกำรเข้ำ -ออกด้วยระบบ 
Access Control เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสัญญำณเตือนกำรบุกรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจน 
มีแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินซึ่งใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ BCM Team พนักงำน และผู้มำติดต่อภำยในพื้นที่ส ำนักงำน
ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น 

9. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

เพื่อเป็นกำรเตรียมองค์กรให้พร้อมส ำหรับอนำคต งำนในต ำแหน่งส ำคัญๆ ทั้งหมดจะต้องมีกำรพัฒนำตัวผู้สืบทอด
ต ำแหน่งและมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำไว้โดยละเอียด กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งจะก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรทรัพยำกร
บุคคล และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทท ำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งของ
ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและต่อเนื่อง โดยจะด ำเนินกำรทบทวนแผน
ดังกล่ำวเป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทใหญ่จะท ำหน้ำที่คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วน
รำยได้เกินกว่ำร้อยละ 25 ของรำยได้รวมของกลุ่ม 

8.5.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ยังคงด ำเนินโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมหลักกำรท่ีมุ่งเน้นไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยได้มีกำรจัดตั้ง บริษัท ศูนย์กำรเรียนรู้ทิสโก้ จ ำกัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.)           
เป็นหน่วยงำนซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรวำงแผนกำรพัฒนำและจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับ
องค์กร ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิผล กำรเพิ่มผลิตภำพ และกำรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นผู้น ำ โดยกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ ซึ่งส่ิงเหล่ำนี้ได้ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อองค์กรอย่ำงมำกและน ำมำซึ่งกำรพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยระหว่ำงปี กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรจัดหลักสูตรกำรพัฒนำต่ำงๆ แบ่งเป็น 7 โครงกำรหลัก ดังนี ้

1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสำยธุรกิจต่ำงๆ รวม 7 โครงกำร 

1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรเฉพำะเพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรธนกิจสำขำ (Teller Academy) ให้มี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรได้อย่ำงเชี่ยวชำญ โดยยังคงค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 
และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ โดยมีกำรจัดอบรมส ำหรับพนักงำนใหม่ และมีกำรจัดกำรอบรมซ้ ำเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ
ส ำหรับพนักงำนท่ีออกไปปฏิบัติหน้ำที่ในสำขำของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง และในปีนี้ ได้เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ระบบงำน 
Core Deposit System ที่มีกำรปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรยกระดับมำตรฐำน        
กำรให้บริกำรอย่ำงรับผิดชอบ และเป็นธรรมโดยมีกำรติดตำม และควบคุมอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำรส่ือสำรแนวทำง              
กำรให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงำนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผลควำมส ำเร็จของกำรส่ือสำรเพื่อ     
กำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้น 

1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ภำพรวมของธุรกิจ มีควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรบริหำรเงิน       
กำรลงทุน อย่ำงมืออำชีพ พร้อมทั้งแนะน ำผลิตภัฑ์ และบริกำรทำงกำรเงิน โดยสำมำรถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเหมำะสม
กับควำมต้องกำร ระดับควำมเส่ียง และเงื่อนไขของลูกค้ำได้ โดยจัดให้พนักงำนทุกคนมีใบอนุญำตในกำรแนะน ำกำรลงทุนต่ำง ๆ 
อย่ำงครบถ้วน รวมถึงกำรยกระดับกำรแนะน ำกำรลงทุนตำมมำตรฐำน Certified Financial Planner (CFP) และจัดฝึกอบรม   
กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำงรับผิดชอบ และเป็นธรรมโดยมีกำรติดตำม และควบคุม     
อย่ำงใกล้ชิด มีกำรส่ือสำรแนวทำงกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงำนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผล
ควำมส ำเร็จของกำรส่ือสำรเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้น 
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1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program) 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบำทส ำคัญใน            
กำรน ำเสนอและให้ค ำแนะน ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้จึงได้ก ำหนดหลักสูตรอบรมส ำหรับพนักงำนใหม่ และ
พนักงำนปัจจุบัน โดยมีกำรจัดกำรอบรมซ้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่       
ของกำรเป็น CMR กำรทบทวนกระบวนกำรท ำงำน และให้พนักงำนมีควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สินเชื่อรำยย่อยอย่ำงครบวงจร   
พร้อมฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ 

1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ (Hire Purchase Manager Program) 

ผู้จัดกำรเช่ำซื้อ (HPM - Hire Purchase Manager) มีบทบำทส ำคัญในฐำนะผู้น ำทีมกำรตลำด และ               
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ำของธนำคำร กลุ่มทิสโก้จึงได้ก ำหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดกำรเช่ำซื้อ มีควำมรู้ในนโยบำย 
แนวทำงกำรท ำธุรกิจ ควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่ำงครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ธนำคำร สำมำรถให้
ค ำแนะน ำกับลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ อันแสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพและเป็นก ำลัง
ผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบควำมส ำเร็จ 

1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย (Somwang Onboarding Program) 

ตำมที่องค์กรได้ขยำยตัวธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยตำมสำขำภูมิภำค จึงได้จัดกำรเรียนรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อรำย
ย่อย (Somwang Marketing Officer) ในรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรสอนงำนโดยวิทยำกรภำยในจำกผู้มีประสบกำรณ์         
ในแต่ละสำยงำน ควบคู่กับกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ือ E-learning  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อรำยย่อย มีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กร
อย่ำงเชี่ยวชำญ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และบริกำรกับลูกค้ำได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ ส ำหรับพนักงำนใหม่ และมีกำรจัดกำรอบรมซ้ ำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.6 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program) 

ผู้จัดกำรเขตสมหวัง มีบทบำทส ำคัญในกำรบริหำรทีมเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงได้ก ำหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดกำรฯ มีควำมรู้ในนโยบำย แนวทำงกำรท ำธุรกิจ แม่นย ำในกำรให้
ค ำแนะน ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ กระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ รวมถึงกำรกระบวนกำรท ำงำนที่ถูกต้อง เหมำะสมกับ   
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงทักษะกำรบริหำรจัดกำรทีม อันแสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพและเป็นก ำลังผลักดันให้ธุรกิจของ
องค์กรประสบควำมส ำเร็จ 

1.7 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program) 

ผู้จัดกำรสำขำเป็นผู้บริหำรประจ ำแต่ละสำขำ มีหน้ำที่และบทบำทส ำคัญในกำรดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของสำขำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงก ำหนดหลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดกำรสำขำ มีควำมรู้ในแนวทำงกำรท ำธุรกิจ 
สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กฎเกณฑ์และวิธีกำรท ำงำนท่ีถูกต้อง รวมถึงทักษะในกำรบริหำรจัดกำรทีม อันแสดงถึงควำมเป็น   
มืออำชีพและเป็นก ำลังผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบควำมส ำเร็จ 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program) 

กลุ่มทิสโก้มีกำรพัฒนำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกำรเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลง   
ทั้งในแง่ของแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรให้นโยบำยต่ำง ๆ รวมถึงกำรปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ 
โอกำสสร้ำงได้"  ดังนั้นผู้ด ำรงต ำแหน่ง “หัวหน้ำงำน” ในทุกระดับที่เป็นพลังขับเคล่ือนองค์กรทุกคน ถือเป็นบุคลำกรที่มี
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ควำมส ำคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้ำใจถึงบริบทภำยนอกที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (External 
Change) เพื่อกำรปรับตัวให้ทัน แต่ยังจะต้องสำมำรถกระตุ้นจูงใจให้ทีมงำนภำยในหน่วยงำนของตนเองเกิดควำมเข้ำใจและ
สำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีกำรท ำงำน ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงภำยนอกได้ด้วย และเพื่อให้กำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้บริหำรในทุกระดับเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จึงก ำหนดให้มี "โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
TISCO Leadership Development Program" ส ำหรับพนักงำนระดับหัวหน้ำงำนทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงกำรส ำหรับผู้บริหำร
ระดับกลำง และผู้บริหำรระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะกำรเป็นผู้น ำที่ดี       
มีควำมสำมำรถทั้งในด้ำนควำมเข้ำใจเรื่ององค์กร ควำมส ำคัญของภำวะผู้น ำกับกำรบริหำรคน กำรท ำควำมเข้ำใจประเภทของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เรียนรู้รูปแบบกำรบริหำรงำนของตนเอง เพื่อรับมือกับองค์กรยุคใหม่ และสำมำรถน ำไปพัฒนำศักยภำพของ
ทีมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเชิญผู้บริหำรจำกหน่วยงำนภำยนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ มำบรรยำย
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบควำมคิดในกำรจัดกำรของผู้บริหำรด้วย 

     3. โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program) 

  โครงกำรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ     
กลยุทธ์ิ กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่มผู้เรียน คือ บุคลำกรผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้มีศักยภำพขององค์กร และ
น ำมำพัฒนำเพื่อให้เติบโตเป็นผู้บริหำรขององค์กรในอนำคต ซึ่งผู้เรียนจะไม่ได้ถูกพัฒนำเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น แต่จะถูก  
หล่อหลอมให้มีควำมรู้โดยรอบด้ำนเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร  นอกจำกนี้ผู้เรียนยังต้องพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรและ    
กำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ผ่ำนกำรท ำโครงงำนร่วมกับผู้เรียนคนอื่นจำกต่ำงสำยงำนในองค์กร  รวมทั้งเรียนรู้ปรัชญำ           
ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ ตลอดจนต้องเปิดรับส่ิงใหม่ๆและรู้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงของ
สังคมอยู่เสมอ 

4. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำมหน้ำที่งำน         
ทั้งควำมรู้เฉพำะทำง ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ และกำรพัฒนำตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีแผนพัฒนำตำม Learning roadmap ที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงำน และสนับสนุนให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยใน และ   
กำรฝึกอบรมที่จัดโดยสถำบันภำยนอก  

5. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงำนยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร คือ ควำมเชี่ยวชำญ 
(Mastery) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ำ (Customer Priority) นอกจำกนี้ ยังได้
ก ำหนดอุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรให้ค ำแนะน ำ (Guidance) โดยมุ่งเน้นให้พนักงำนใน       
ทุกระดับสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงสอดคล้องกับค่ำนิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่ำนโครงกำร Value in Practice ซึ่งเริ่มจำก
กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมจำกระดับผู้บริหำร ให้กับหัวหน้ำงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันและสำมำรถน ำไปสู่       
กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงสอดคล้องของพนักงำนทุกระดับ รวมถึงกำรออกแบบกำรส่ือสำรและหลักสูตรฝึกอบรมที่จะต้อง
สอดคล้องกับค่ำนิยมอย่ำงชัดเจนและได้บรรจุไว้ในกำรฝึกอบรม กิจกรรมพนักงำนในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี ้
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ในกำรฝึกอบรมพนักงำน จะเริ่มสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจในพฤติกรรมค่ำนิยมในกำรปฐมนิเทศพนักงำน 
กำรฝึกอบรมควำมรู้ให้พนักงำนมคีวำมรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัค่ำนิยม เช่น ควำมเชี่ยวชำญผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
ท ำงำนท่ีมีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถให้ค ำแนะน ำและถ่ำยทอดควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรเงิน ผ่ำนกำรจัด
แคมป์วิชำกำรให้กับเยำวชนในระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ กำรอบรม Market Conduct ท ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต       
ไม่ปิดบังข้อมูลแก่ลูกค้ำ อันเป็นส่ิงที่ทิสโก้ให้ควำมส ำคัญเสมอมำ  

กิจกรรมพนักงำนและกำรส่ือสำรเกี่ยวกับค่ำนิยมองค์กร ได้กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรแสดงออกและ     
น ำค่ำนิยมขององค์กรมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยสร้ำงกำรมมีส่วนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหำในองค์กรอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึง   
กำรจัดโครงกำรประกวดและโครงกำรชมเชยต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรบัรู้ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรวัดผลพฤติกรรมค่ำนิยมองค์กรผ่ำนแบบส ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนประจ ำปี โดยพบว่ำ   
ในปี 2561 พนักงำนในกลุ่มทิสโก้สำมำรถแสดงออกถึงค่ำนิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมค่ำนิยมอยู่ที่ 8.08 จำก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำพนักงำนสำมำรถสะท้อนค่ำนิยม Integrity (ควำมซื่อสัตย์) และ Mastery 
(ควำมเชี่ยวชำญ) ได้อย่ำงชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงที่องค์กรมุ่งเน้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงำนในกลุ่มทิสโก้ได้แสดง
ควำมพึงพอใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยมีค่ำควำมพึงพอใจอยู่ที่ 8.40  

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

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท่ีพนักงำนทุกคนในองค์กร สำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
และควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้พัฒนำระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนทุกคน 
สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรศึกษำในรูปแบบ e-learning และสำมำรถติดตำมผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ โดย
พนักงำนทุกคนในองค์กร ได้รับกำรเรียนรู้และทดสอบผ่ำนระบบ e-Learning ได้อย่ำงครบถ้วน 

7. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

กลุ่มทิสโก้ค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จต่ำง ๆ ที่สะสมและถ่ำยทอดต่อกันมำในองค์กรมำ   
อย่ำงยำวนำน และเพื่อให้กำรรวบรวมและน ำองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรจัดกำร 
องค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ขึ้น เพื่อถอดองค์ควำมรู้ในองค์กรให้ครบถ้วนไม่สูญหำย โดยเริ่มจำกบุคลำกร
ผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ รวมถึงผู้เกษียณอำยุ และน ำมำรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงำนได้เรียนรู้ และ
เป็นทรพัยำกรที่จะใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 

นอกจำกนี้ทิสโก้ ยังมีหลักสูตรกำรฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอีกรวม 392 หลักสูตร 
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หลักสตูรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก ้

     โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 
 โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ 
 โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรธนกิจสำขำ 
 โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ 
 โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรเช่ำซื้อ 
 โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดสินเชื่อรำย
ย่อย 

 โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรปฏิบัติกำร   
 โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรสำขำ 
 โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สินเชื่ออเนกประสงค์
และกำรขำยตรง   

 โครงกำรพัฒนำพนักงำนบริกำรลูกค้ำ  
 โครงกำรพัฒนำพนักงำนบริกำรตัวแทน
จ ำหน่ำย    

 โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรเขตสมหวัง 
 โครงกำรยกระดับวิชำชีพด้ำนกำรแนะน ำ  
และวำงแผนกำรลงทุนและคุ้มครองควำมเสี่ยง 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
 
 โครงกำรส ำหรับผู้บริหำร
ระดับกลำง 

 โครงกำรส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น 
 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรฝึกหัด 
 

 

การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน 
 
มีแผนพัฒนำตำมแผนกำรเรียนรู้ 
(Learning Roadmap) ที่เหมำะสม 
ตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ 
ของแต่ละหน่วยงำน 

    

 

โครงการปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

 

โครงการจัดการองค์ความรู้ 
 
รวบรวมและถอดองค์ควำมรู้จำก 
ผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ 
ตลอดจนผู้เกษียณอำยุ อย่ำงเป็น 
ระบบ เพื่อน ำ มำถ่ำยทอดและ 
เผยแพร่ให้กับพนักงำน 

   

 

ระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ 
และ e-Learning 

  

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อป ี

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

18.44 
24.66 

20.83 
21.97 

31.59 
34.32 

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

ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร (2) 
94.81 
20.33 

31.10 
21.30 

50.98 
32.89 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ าแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี) 
ลูกค้ำรำยย่อย 
ลูกค้ำบรรษัท 
ลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน 
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 

หมำยเหตุ  ปี 2559-2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงำนที่ใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณ  
                  (1) ระดับผู้บริหำร หมำยถึง ระดับหัวหน้ำงำนจนถึงระดับผู้บริหำร 
                             (2) ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร หมำยถึง พนักงำนต่ ำกว่ำระดับหัวหน้ำงำน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงยึดมั่นที่จะ
รักษามาตรฐานสูงสุดในการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม การ
เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องด าเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้ี คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงน ามาใช้กับบริษัท แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย  

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิง
จากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม 
รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก ากับ
ดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ขององค์คณะก ากับดูแล และนโยบายการ
ปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ 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 ากับดูแลกิจการของบริษัท สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ ที่ www.tisco.co.th)  

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และ
สามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทจึงให้พนักงานทุกคนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจ าทุกปี และน าผลที่ได้มาประเมินระดับ
ความรูแ้ละความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการส่ือสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตน
ในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทพัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และก าหนดให้พนักงานท่ีได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และท าแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการก าหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องท าแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัตงิานแล้ว พนักงานที่เข้าท างานระหว่างปีทุกคนก็ถูกก าหนดให้ท าแบบทดสอบดังกล่าวด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าฟัง
กฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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ส าหรับปีท่ีผ่านมา ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งทีบ่ริษัทได้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับ
อยู่ในกลุ่ม Top 50 ของบริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด จาก ASEAN Capital 
Markets Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานก ากับตลาดทุนของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล โดยกระบวนการประเมิน ประกอบด้วยการพิจารณา
เอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเปรียบเทียบกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการขององคก์ารเพื่อความร่วมมอืและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และการสัมภาษณ์โดยตรง (Validation Process) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับที่
บริษัทได้รับผลการประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2561 (Excellent Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท และบริษัทยังได้ผ่าน การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท 
อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้น าเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณา
น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อชี้แจงนโยบายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการของการด าเนินกิจการบนพื้นฐานของความ
น่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นท่ีจะพิทักษ์และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือ
หุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลา
ที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี ้

ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระท าที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

ข) ก าหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด 

ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข. 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ัวไป ซึ่งเป็นแบบก าหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
นอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอ านวยความสะดวก
ในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย 
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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 

บริษัทให้ความส าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส าคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี ้

 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลาย
รายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ  
ผู้ถือหุ้นสามารถน าส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการท่ีบริษัทก าหนด ในส่วนของ
วาระการประชุมนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น ส าหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ส าหรับเรื่องที่
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
พร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่ม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือ
หุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่า
จะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม 

บริษัทจัดท าเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
ในขณะที่บริษัทจะด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เป็น
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ข้อมูลเดียวกันประกอบด้วย  (1) หนังสือเชิญประชุม  (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  (3) ประวัติกรรมการอิสระท่ีได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  (4) ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ (ว่าด้วยเรื่อง
จ านวน การเลือกตั้ง และวาระของกรรมการ) และเงินปันผล  (5) วาระการประชุม  (6) รายงานประจ าปี  (7) แบบหนังสือมอบ
ฉันทะ  (8) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  (9) แผนท่ีสถานที่ประชุม และ (10) ซองธุรกิจตอบรับ 
นอกจากนี้ บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดเผยเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้นักลงทุนทราบเป็นการท่ัวไปผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ในขณะที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันท่ี 30 
มีนาคม 2561 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 34 วัน และ 24 วันตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 การเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษา
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่
ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือ
หุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระท่ียังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถ
มาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัทเข้าประชุม
แทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียน
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งน าส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.     
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพิ่มเติมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้า  
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ  บริษัทจะด าเนินการอย่างดีที่สุด  
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ให้กรรมการทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม
อีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 11 ท่าน จากจ านวน 12 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.6667 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม และมีตัวแทนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

 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  
มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting)  ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระ
การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมาก
ที่สุด   ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคคลภายนอกท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุ
ผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเพิ่มหรือสลับล าดับวาระการประชุม หรือ
เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้  บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ส านักงาน ดีไอเอ ออดิท 
จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท 
ส านักงาน ดีไอเอ ออดิท จ ากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม  

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการเสนอและเลือกตั้งกรรมการอิสระได้ พร้อมกับให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายคนเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสอีกด้วย 

ส าหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าอย่างน้อยหน่ึงชั่วโมง
ของวันท าการถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบทั่วกัน และจัดท ารายงานการประชุมที่มีสาระส าคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกค าชี้แจง
ที่เป็นสาระส าคัญ ค าถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท และน าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ ส านักงานบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการบันทึก
เหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นลงบนแผ่นบันทึกภาพ (DVD) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความจ านงขอรับแผ่น
บันทึกภาพดังกล่าวได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 23 เมษายน 2561 บริษัทได้แจ้งมติที่
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2561 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 

ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือ
ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท รวมถึงไม่น าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
บริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลง บริษัทก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
โดยให้พนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเท่านั้น และต้องขออนุมัติหรือ
รายงานผู้บังคับบัญชาและฝ่ายก ากับก่อนท ารายการซื้อขาย อีกทั้งยังห้ามผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ท าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันท าการสุดท้ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบ
การเงินของบริษัทหรือรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท  

กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือหรือการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกรรมการจะต้องรายงานการถือหุ้น
ของบริษัทให้คณะกรรมการทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบภายใต้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งส าเนารายงานการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง
มายังบริษัทภายในวันเดียวกับที่ได้ส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ 
กรรมการและผู้บริหารจะต้องน าส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดโดยบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เนื่องจากกลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวและรายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื่นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป บริษัทจะพิจารณารายการระหว่างกันด้วยหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์เดียวกันกับการท ารายการตามธุรกิจปกติที่
กระท ากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว  

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งโดย
ตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีมี
คุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม  

1. ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับประโยชน์
โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับคู่ค้า และมีส่วนส าคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับท าให้บริษัทมีความมั่นคง
ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. พนักงาน 

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

3. ลูกค้า 

บริษัทมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับ
ลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและ
มาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือส่ิงตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการ
ด าเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน 
(Collective Action Coalition) 

5. คู่แข่ง 

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

6. สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยได้
ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยั่งยืนซึ่งมีความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนุน
การศึกษาและความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วย
ในบางโอกาส เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ 
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นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการ
อิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่
หลากหลาย อาทิ เปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการท้ังที่ส านักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มี
หน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่นๆ ต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและ
เรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานก ากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื่องส าคัญอื่นๆ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการก ากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่
มีความส าคัญไปยังคณะอนุกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไป
ยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่มีนัยส าคัญไปยัง
คณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท าแนวนโยบายการแจ้งเบาะแส และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียน
ดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ   

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) 
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 ้
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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 

บริษัทมีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญ
อย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ค าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินอื่นที่ส าคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อก าหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ 

การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทาง
เว็บไซต์ของบริษัท การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจ าปีหรือการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันท าการถัดไปหลังการประชุม 

บริษัทจัดท ารายงานต่างๆ เพื่อน าส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็น
ธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท ารายงานอธิบายถึงผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคัญในรอบปี
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้น
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนท่ีคณะกรรมการจะอนุมัติการประเมิน
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดท า
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็น
การตรวจสอบควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี จะรวบรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  ตลอดจนรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะ
สะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จ านวนครั้งของการ
ประชุม จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ  รวมถึงข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร 
และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท  
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บริษัทมอบหมายให้ส านักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมการชี้แจงด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst 
Meeting)  การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งใน
ประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนกัลงทุนสัมพันธ์ในปี 2561 สรุปได้ดังนี ้ 

1. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จ านวน 4 ครั้ง 
ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน 

2. การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) จ านวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 30 ราย 

3. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ านวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 40 คน  

4. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จ านวน 37 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 
จ านวน 13 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ  

5. การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
มาเลเซีย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) จ านวน 13 ครั้ง แบ่งเป็นในประเทศ 8 ครั้ง และ
ต่างประเทศ 5 ครั้ง โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม จ านวน 128 ราย 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่  

ที่อยู่ : เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์ : 0 2633 6868 
โทรสาร : 0 2633 6855 
อีเมล : ir@tisco.co.th 
เว็บไซต์ : www.tisco.co.th  

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้เสีย
ของตน รายละเอียดตามข้อ 4 ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้   

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานท้ังหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการส่ัง
การ อนุมัติ และดูแลการด าเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอด
ต าแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ก ากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความ
เส่ียงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรและก ากับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต 
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อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ) 

จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับ
องค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จ าเป็น อาทิเช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามท าความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นอิสระ  

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจน
สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 

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

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต 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
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้าน
องค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที ่และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
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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  

(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 าเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงท ี

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

นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมได้
เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป การจัดท านโยบายที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการส่ือสารท่ีผิดพลาดได้ บริษัทจะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องรองรับ
แล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเส่ียงที่เหมาะสม 

ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยมีการส่ือสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทัง้หมด คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบาย
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธใ์นทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น 
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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
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
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ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบ
ควบคุมดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงท ี

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหารือ (หากมี) โดยการ
ประเมินจะด าเนินการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนองค์คณะและตัวบุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  ซึ่งหมายรวมถึง
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับก าหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและ
เสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ  

การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้าง
คณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการจะ
วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อน ามาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป 

ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดท าเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (The Board of Director Performance Self-assessment) และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ (The Director’s Individual Self-Assessment and Cross-Evaluation) ซึ่งพิจารณา
และอนุมัติโดยคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ (The Director’s Individual Cross-Evaluation) จะใช้การสุ่ม
รายชื่อกรรมการเพื่อจับคู่การประเมินไขว้ จากนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ให้แก่กรรมการ ดังนี ้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยประเมินจากการเปรียบเทียบระหว่าง
การปฏิบัติกับแนวปฏิบัติที่ดี และเชิงประสิทธิภาพ ได้แก่  

1) นโยบายคณะกรรมการ  

2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

3) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

5) การจัดเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ   

6) คุณลักษณะของกรรมการ  

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ โดยประเมินในเชิง
ประสิทธิภาพ ได้แก่  

1) โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ  

2) การจัดเตรียมและการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ  

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ  
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จากนั้น คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่งกลับ
มาที่ส านักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินผล 

ส านักเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 พบว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัตที่ดี และกรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนในเชิงประสิทธิภาพที่ระดับ “ดีมาก” และ “พึงพอใจ” กับทั้ง 6 หัวข้อ
การประเมิน  

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลและแบบไขว้ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของ
กรรมการในเชิงประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” และ “พึงพอใจ” ทั้งนี้  คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไปด้วย 

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ ซึ่งได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีด้วยเช่นกัน และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 1/2562 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2561 ได้ถูก
น าเสนอในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการ จึงได้ทบทวนและอนุมัติ นโยบาย
การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 เพื่อน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มาประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการอิสระทุกท่านเป็นประจ าทุกปี ไม่เพียงเฉพาะกรรมการที่มีวาระการด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปีเท่านั้น ซึ่งกรรมการ
อิสระแต่ละท่านจะถูกประเมินจากกรรมการทุกท่าน และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น การ
ประเมินความเป็นอิสระนี้ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจัดท าผลประเมินโดยเลขานุการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

จากการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ 
เพรียบจริยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นางภัทรียา เบญจพลชัย นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และนายสถิตย์ อ๋องมณี 
พบว่า กรรมการอิสระทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระได้เป็นอย่างดี 

4.3   ค่าตอบแทน 

เพื่อให้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการจึง
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจ าเป็นและ
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความช านาญ ความตั้งใจและทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ท่ีกรรมการรายนั้นท าให้แก่บริษัท 
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4.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็น
สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีส านักเลขานุการบริษัทเป็นส่ือกลางในการติดตามดูแลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนเป็นประจ าทุกป ีทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งก าหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ 

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2561 มี
กรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี ้

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. ศ. ดร. ปราณี ทินกร 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 
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ช่ือ-นามสกุล หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา 
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก 

 หลักสูตร Ethical Leadership Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of 

Disruption 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 
6. 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 

7. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 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 

8. นายสถิตย์ อ๋องมณี หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 
 Cybersecurity, Threatscape and You  

โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
9. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน 

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

10. 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 
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นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2561 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 

4.5 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่จัดเตรียมและน าเสนอ
แนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะท าการประเมิน โดยการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) ทั้งนี้ ตัวชี้วัด
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะส้ัน เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท  
โดยค านึงถึงสถานการณ์และสภาวะธุรกิจในขณะนั้นๆ ร่วมด้วย 

เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เข้าร่วม ก่อนการ
ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทิสโก้จะพิจารณาข้อมูลจากผลการประเมินของประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ร่วมกับผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเองอีกด้วย โดยผลการประเมินจะน าเข้าไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการ 

4.6 แผนการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทได้มีการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งงานท่ีส าคัญไว้ครบทุกต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการดูแลให้มีการ
จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม 
ส าหรับงานในต าแหน่งบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่
สามารถสืบทอดในแต่ละต าแหน่ง 

5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่ส าคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นใน
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 
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ค) ไม่อนญุาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็น
การรับหรือให้สินบน 

ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญใน
รายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดย่อยมีอ านาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  

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 านาจแต่งตั้งและให้ค าแนะน า
คณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก ้ 

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
โปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจัดท ารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล 
และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของทิสโก้ เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินเหล่านั้นว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอบรับ ตลอดจนท าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย  

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประธานและรองประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (ได้แก่ คณะผู้บริหารและผู้บริหารที่
รองลงมา 1 ล าดับขั้น) รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับตลาดทุนและการเงิน ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด และน าเสนอต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่
ก าหนดและก ากับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และก าหนดเป้าหมายส าหรับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน รวมถึง
ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัทด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสาตรจารย์ ดร. ปราณี ทินกร เป็น ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และนายสถิตย์ 
อ๋องมณ ีเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนก ากับดูแลแนวปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็น ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็น กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของบริษัท 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้ง
และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวม ขีดจ ากัดความเส่ียง และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ต้อง
เสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง รวมถึงผลจากการติดตามความเส่ียงให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายธุรกิจและการควบคุมหลักของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจากการเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณา
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณประจ าปีของกลุ่มทิสโก้ และ
ก ากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 คณะอนกุรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อท า
หน้าทีท่บทวนการปฏิบัติงาน ความเส่ียงด้านปฏิบัติการและกิจกรรมควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ทั้งในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานและด้านควบคุมความเส่ียง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการก ากับ
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ยังมีบทบาทในการท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลในกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งทบทวนและพิจารณาแผนการ
จัดการเหตุการณค์วามเส่ียงด้านปฏิบัติการและข้อผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ 

 คณะอนุกรรมการความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มทิสโก้ ก ากับดูแลให้แน่ใจว่ากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมกระบวนการบริหารความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงก ากับ ติดตาม และควบคุมกิจกรรมการบริหารความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวชี้วัดความเส่ียงหลัก ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความส าคัญในมุมมองของความเส่ียง 

 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อรับผิดชอบ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านปฏิบัติการสารสนเทศส าหรับกลุ่มทิสโก้  โดยมี
หน้าที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ศูนย์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์  สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และอุปกรณ์ส านักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ในการทบทวนค่าใช้จ่าย และก ากับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่มทิสโก้  

 คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อท าหน้าที่ในการ
ทบทวนและพิจารณาโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างงาน แผนการสืบทอดต าแหน่ง การบริหารพนักงานที่มี
ความสามารถสูง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของพนักงานในกลุ่มทิสโก้   

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยอื่น 

 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
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มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลซึ่งมคีุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ 
ตลอดจนมีความเข้าใจทีเ่พียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอื่นๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่
หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน  ตลอดจนให้มี
องค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
ที่ส าคัญอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้  
โดยก าหนดให้มีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ในขณะที่จ านวน
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.1 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการ
อิสระแทนกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือเลือกตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้ 

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 
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(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 
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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 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มีความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ใน
การบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่ง
ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 
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5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

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

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

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

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 บริษัทและบริษัทย่อย วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัทซึ่ง
เป็นบริษัทแม่ และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ท าให้มั่นใจว่าธุรกิจด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ ท าหน้าที่ก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐาน
และกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัทยังรวมศูนย์การควบคุมและหน่วยสนับสนุนท้ังหมดส าหรับ
บริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งท าหน้าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ 
ตลอดจนการด าเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต 
                                                                    
1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 
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บริษัท ในฐานะบริษัทก ากับดูแล เป็นผู้ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใน
กลุ่มทั้งหมด แม้ว่ากลุ่มทิสโก้จะใช้กระบวนการจัดท าและด าเนินแผนกลยุทธ์ทั้งจากระดับบนลงสู่ล่าง และจากระดับล่างขึ้นสู่บน 
แต่คณะกรรมการเท่านั้นที่มีอ านาจสูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และ
งบประมาณด้านการเงิน ซึ่งน ามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

ด้วยอ านาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายก ากับดูแลกิจการ บริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย ของบริษัทย่อยทั้งหมด ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมัติธุรกรรมที่มีนัยส าคัญ และติ ดตามผลการ
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
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 

นอกจากนี้ บริษัทได้ท าการโอนย้ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลักท่ีมี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment)  
ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุ่ม ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการ 

เพื่อให้การท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง1 บริษัทมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหาร
จัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งมี
การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด โดย
การก 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 บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาด

                                                                    
1 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

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

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

นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทโดย
ใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมี
หน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ 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)  

กลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 
10,350,000 บาท  

9.6.2   ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  

กลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
ห้องชุดภายในอาคาร ให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 280,000 บาท 

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

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้น าเสนอการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช้ในกลุ่มทิสโก้ ใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 พบว่า คณะกรรมการได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มาปฏิบัติและ



ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การก ากับดูแลกิจการ 
 

9-27 

ปรับใช้ภายในกลุ่มทิสโก้ตามความเหมาะสมแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ 
โดยปรากฏรายละเอียดดังนี ้

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

คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการว่า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว 

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

คณะกรรมการ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดท านโยบายการประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการ ก าหนดให้มีการทดสอบความเป็นอิสระของ
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี ทั้งนี้ หลังจากวันที่  
1 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาล และค านึงถึง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันและพัฒนาให้เกิดการด าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการปฏิบัติงานภายในของ
องค์กร (In-Process Sustainable Development) กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดและทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Policy) ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development 
Framework) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 1) การเป็นผู้น าตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ 2) การเป็นสถาบัน
การเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ 3) การสร้างสรรค์สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ โดยทั้ง 3 หมวด
สนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินการด้านความยั่งยืนท่ีมีสาระส าคัญต่อองค์กร ครอบคลุมหัวข้อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติ  

เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มทิสโก้ได้จัดตั้งคณะท างานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Team) เพื่อก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตาม Sustainable 
Development Framework ที่ก าหนด โดยในปี 2561 กลุ่มทิสโก้โดยคณะท างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ก าหนดแผนการ
พัฒนาความยั่งยืน 3 ปี (Sustainable Development Roadmap) ตามหมวดการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยแผนดังกล่าว
มีการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรด้านความอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้วยความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยค านึงถึงการสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ ท าให้ในปี 2561 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“TISCO”) ได้รับ
เลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ระดับดีเด่น” และรางวัลรายงานความยั่งยืน “Most Improved” จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในด้านการเปิดเผยข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการกรอบการด าเนินการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนผนวกเข้าสู่การด าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานสากล 

ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561” 
ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services Sector 
Disclosures) ขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) โดยระบุรายละเอียดเนื้อหา
ข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อเรื่องความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การด าเนินงานที่มีนัยส าคัญในช่วงปี 2561  
ที่ครอบคลุมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและการส่งมอบคุณค่า
ให้แก่ผู ้ม ีส ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนน าเสนอความเชื ่อมโยงของการด า เนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลก  
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 (SDG2030) 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจด้าน
การเงิน โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังให้พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยก าหนดเป็นหน่ึงในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับ
โครงการแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  โดยกลุ่มทิสโก้
เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรกๆ ที่ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และผ่านการต่ออายุรับรองฐานะต่อ 3 ปี เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2559   โดยในปี 2561 นี้ 
กลุ่มทิสโก้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อด าเนินการขอต่ออายุรับรองฐานะในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย
กับโครงการแนวร่วมปฎิบัติฯอีกวาระหนึ่ง 

กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายรวมถึง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าสม่ าเสมอและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มอุตสาหกรรม มีการส่ือสารสาระส าคัญของ
นโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนอินทราเน็ตขององค์กร การ
จัดส่ือการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) เป็นต้น   
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังจัดให้มีการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา  ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งจรรยาบรรณ
ธุรกิจของคู่ค้าซึ่งมีการผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริตไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณดังกล่าวให้กับคู่ค้าขององค์กรเพื่อแสดง
เจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจขององค์กรและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของคู่ค้า รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ CAC ในการเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รัปขั่นให้กับตัวแทนของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ CAC 

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

กลุ่มทิสโก้ออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นจัดท าเป็นนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption Policy) เพื่อส่ือสารใหค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มทิสโก้ ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันหรือลดโอกาสที่บริษัทจะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทางธุรกิจ และก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย การส่ือสารและการอบรม แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการตรวจสอบและ
การให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ ์

ส าหรับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นที่กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

1. ก าหนดให้ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
กลุ่มทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมนี้ใหก้ับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าท างานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงาน 
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2. จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk) เป็นประจ า พร้อมกับการประเมินความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการประจ าปี  

3. ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่ประเมิน โดยทบทวนแนวปฏิบัติ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเส่ียงเป็นประจ า และก าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดส าหรับพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น 

4. จัดให้มีการอบรมและส่ือสารให้พนักงานรับทราบ โดยบรรจุเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้และทดสอบเพื่อประเมินผล
ประจ าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) ส าหรับพนักงานประจ าทุกคน ต้องเข้าท าทดสอบและได้คะแนนร้อยละ 100 
นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาภายในให้กับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มาให้ความรู้ความเข้าใจหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการในการปฏิรูปองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
ทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซด์ 
ขององค์กร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกน าไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร 
สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตเป็นประจ าสม่ าเสมอ  โดยป ี2561 เป็นปีท่ี 8 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี 2561 ได้แก่ การ
ร่วมงาน “งานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 
7 ธันวาคม 2561 

7. ทบทวนกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่แข็งแกร่ง เพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยการก าหนดให้มีการรวมศูนย์การจัดซื้อ โดยการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองความ
เหมาะสมของราคาและเงื่อนไขจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ  

8. ก าหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยก าหนดห้ามรับของขวัญ           
หรือส่ิงตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการ
รับได้ กลุ่มทิสโก้จะน าไปบริจาค เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้ องค์กรการกุศลอื่น หรือด าเนินการ            
ตามความเหมาะสมต่อไป โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บนหน้าเว็บไซด์ของ
องค์กร รวมถึงจัดท าหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ในการงดให้ของขวัญกับ
พนักงานและผู้บริหาร   

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

10.   บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการ
สนับสนุนการป้องกันคอร์รัปชั่นเช่นกัน โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน  

ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชั่นของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และน าผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนส าหรับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท 
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ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisco.co.th/th/sd/csr/goodgovernance.html#anticorp) 

รางวัลแห่งความส าเร็จจากการด าเนินงานในปี 2561  

กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงประโยชน์ของ       
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ    
อันเป็นส่วนส 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 านวัตกรรมมาขับเคล่ือนธุรกิจเพื่ อเพิ่ม                     
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ 

Excellent CG Scoring  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top 

Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในการประกาศ
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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 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ 

 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 

ประกาศเกียรติคุณแก่นกัวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความโดดเด่น 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณแก่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค - ไม่แยกประเภท นักลงทุนสาย
สถาบันและนักลงทุนรายบุคคลที่มีความโดดเด่นในผลงาน  ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 (IAA BEST 
ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 
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ทีมวิเคราะห์การลงทนุยอดเยี่ยม  

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด ได้รับรางวัลประเภท ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม -นัก
ลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 

นักวิเคราะหก์ารลงทุนยอดเยีย่ม 

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม หมวด
เทคโนโลยี - นักลงทุนรายสถาบัน ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 (IAA BEST ANALYST 
AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  ซึ่งพิจารณาจากผลโหวตของนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมด้วยเกณฑ์การ
พิจารณาจากคณะกรรมการ 

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 สถาบันการเงินท่ีซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาด
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  

Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด ได้รับรางวัล Most Innovative Asset Management Company – 
Thailand 2018 จากนิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นน าระดับโลก ในงาน International Finance  
Awards 2018 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
ในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ   
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Best Provident Fund Provider Thailand 2018 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด ได้รับรางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 จาก 
Global Banking and Finance Review ส่ือการเงินชั้นน าระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดี
อย่างสม่ าเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้
เป็นอย่างดี    
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเส่ียงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มทิสโก้สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการด าเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล การก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่ส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ทุกบริษัทภายใต้กลุ่มทิสโก้มีการน าไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการ
จัดท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก าหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม  

การก ากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของกลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและ
ควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้าง
ส าคัญดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท้ังหมดของกลุ่มทิส
โก้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายส าหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแล
ความเส่ียงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการความเ ส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่ง
ออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น 
ในส่วนของบริษัทย่อยอื่นๆภายในกลุ่มทิสโก้นั้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่นๆเพื่อดูแลความเส่ียงและควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความส าคัญและความซับซ้อนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมของบริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการด าเนินการภายใต้แนวนโยบาย
แบบรวมกลุ่ม  ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียง ตลอดจนถึง
นโยบายและแนวปฏิบัติงานกลางที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ ่

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในซึ่งก าหนดและก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดท าโดยฝ่ายจัดการ
ของทางบริษัทเป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในส่วนของการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการ รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทย่อยต่างๆ เพือ่ประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ความโปร่งใสของการด าเนินธุรกจิ 
ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
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การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ ส าหรับบริษัทย่อยอื่นที่มีความส าคัญและ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลจะก าหนดให้มีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่  

สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไป
จนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน 
(Operations) อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และน าเสนอรายงาน 
(Reporting) ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ การบริหารความเส่ียงเป็นการกรอบการด าเนินการขององค์ประกอบต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์กันที่เริ่มตั้งแต่การก ากับดูแลและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง การก าหนด
วัตถุประสงค์ของกลยุทธขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเส่ียง การประเมินและบริหารจัดการ
ความเส่ียงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ดังกล่าว การก ากับดูแลการด าเนินการ ตลอดจนถึงการส่ือสารและ
การรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหน่ึงในส่วนส าคัญของการบริหารความเส่ียงและเป็นส่วนท่ีสร้างมูลค่าและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการด าเนินการซึ่งกันและกัน   

กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การก าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณคา่หลักขององคก์ร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการควบคมุภายใน  การจัดให้มีโครงสรา้ง
สายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการก าหนดอ านาจในการส่ังการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน ในส่วนของ
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึง
ประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม  
ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและ
ผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลความเส่ียง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ก ากับดูแลความเส่ียงขององค์กร นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท านโยบายบริหารความเส่ียง แนวทางการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงที่ส าคัญ ก าหนดขีดจ ากัด
ความเส่ียงและการติดตามและควบคุมความเส่ียง ท าการประเมินและวัดระดับความเส่ียงที่ส าคัญ ได้แก่ ความเส่ียง                  
ด้านสินเชื่อ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านการจัดหาเงิน ความเส่ียงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเส่ียงด้านการทุจริต การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหารความ
เส่ียงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเส่ียงและรายงานความเส่ียงให้กับผู้บริหารและ
คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเส่ียง                   
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ  

เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้มีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน สามารถลดความเส่ียงที่อาจจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ/หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร กลุ่มทิสโก้มีการออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์ มีการก าหนดแนวนโยบายและแนว
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ทางการควบคุมหลักและอ านาจอนุมัติด าเนินการทีเ่หมาะสมและบังคับใช้ส าหรับทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงการติดตาม
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการควบคุม
ของกลุ่มทิสโก้ มกีารแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับผิดชอบในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามและก ากับดูแล 
และผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  

กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและการส่ือสารข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันเวลา ตลอดจนถึงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อก ากับดูแลและ
สนับสนุนใหเ้กิดการควบคุมภายในที่สามารถด าเนินไปได้ตามแนวทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้รวมถึงการก ากับดูแล
ให้เกิดการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้มีการก าหนด
ช่องทางและกระบวนการในการส่ือสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ าเป็น เพื่อให้สามารถส่ือสารข้อมูลไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา  

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ กลุ่มทิสโก้มีการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและส่ือสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่
รับผิดชอบเพื่อให้มีการก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานก ากับที่ท าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลตามแผนงานท่ีก าหนด ผลการก ากับดูแลและการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่านซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดท า
โดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุม การปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการท าธุรกรรมที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้ 

11.2   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็น
เพิ่มเติมต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2561 แต่อย่างใด 
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11.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1)  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

 กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต าแหน่งหนึ่งด้วย โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3 

 (2)  หัวหน้าหน่วยงานก ากับ (Corporate Compliance Department)  

 กลุ่มทิสโก้มอบหมายให้นางดุลยรัตน์ ทวีผล ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานก ากับ (Corporate Compliance 
Department) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทั้งนี้ หน่วยงานก ากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชา
ของส านักก ากับดูแลกิจการ (Governance Office)  ซึ่งกลุ่มทิสโก้มอบหมายให้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ ่ส านักก ากับดูแลกิจการ โดยมีคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3 



ส่วนที ่2 หัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน 
 

 12-1  

12. รายการระหว่างกัน  

บริษัทได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปรากฎใน
งบการเงินรวมของบริษัทปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มและบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่ง
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป 

12.1 ความจ าเปน็และความสมเหตผุลของรายการ 

การท ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว มีความจ าเป็นและมีความสมเหตุผลของการท ารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่ม ซึ่งเป็นรายการท่ีสนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

12.2    มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ด้วยมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่
แตกต่างจากรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
อนุมัติรายการดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Governance) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มี
นโยบายการท ารายการระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง  (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้ 
กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั ้งหมด บริษัทจึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการท ารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้   
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1 งบการเงนิ 

 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่                      
31 ธันวำคม 2561 ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงนิข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่                      
31 ธันวำคม 2560 ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับป ีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่                  
31 ธันวำคม 2559 ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้  

จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

(หนว่ย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

เงินสด 1,191,800                 1,324,808                 1,149,005                 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 54,071,389              44,647,149               38,067,417               

สินทรัพย์ตราสารอนพัุนธ์ 5,685                         -                             -                             

เงินลงทนุสุทธิ 9,012,345                 7,547,143                 7,188,845                 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ 800,151                    573,925                    442,750                    

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ

   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 261,056,899            271,125,255            245,114,243            

   ดอกเบีย้ค้างรับ 642,526                    715,653                    520,704                    

   รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 261,699,425            271,840,908            245,634,947            

   หกั: รายได้รอตัดบญัชี (20,402,559)             (19,741,455)             (20,180,240)             

   หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,665,492)             (11,447,166)             (7,973,890)                

   หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (8,146)                       (8,948)                        (9,748)                        

รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 229,623,228            240,643,339            217,471,069            

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,857                      5,274                         7,366                         

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุสุทธิ 39,388                      32,396                       32,157                       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,992,229                 2,653,195                 2,652,515                 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 448,222                    537,696                    567,053                    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 991,525                    743,145                    513,602                    

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 948,528                    2,342,040                 1,373,757                 

สินทรัพย์อ่ืน 2,409,287                 2,338,299                 1,806,862                 

รวมสินทรัพย์ 302,544,634         303,388,409         271,272,398         

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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(หนว่ย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงินรับฝาก 193,108,310 180,803,844            155,067,524            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,374,674 4,017,507                 5,196,603                 

หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238,219 431,361                    180,242                    

หนี้สินตราสารอนพัุนธ์ 10,653 29,815                       34,118                       

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 55,556,919 71,078,619               70,328,919               

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 827,442 734,853                    576,114                    

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 8,499 15,633                       2,581                         

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 995,276 2,216,256                 1,510,870                 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 881,275 729,377                    753,021                    

ภาษีเงินได้นติิบคุคลค้างจ่าย 753,846 849,052                    565,781                    

หนี้สินอ่ืน 7,960,065                 7,750,327                 5,731,082                 

รวมหน้ีสิน 264,715,178         268,656,644         239,946,855         

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี

งบการเงินรวม
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(หนว่ย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นบริุมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 339                            339                            339                            

      หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,006,694                 8,006,694                 8,006,694                 

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

 ทนุที่ออกและช าระแล้ว

      หุ้นบริุมสิทธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2560: 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 99                              99                               108                            

      (31 ธันวาคม 2559: 10,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

      หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2560: 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

      (31 ธันวาคม 2559: 800,644,724 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 8,006,456                 8,006,456                 8,006,447                 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบริุมสิทธิ -                             -                             -                             

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

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

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 1,753,824                 1,653,202                 1,447,136                 

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 801,000                    801,000                    801,000                    

   ยังไม่ได้จัดสรร 26,116,740              23,125,364               19,951,807               

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 37,696,527              34,604,529               31,224,906               

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 132,929                    127,236                    100,637                    

รวมส่วนของเจ้าของ 37,829,456              34,731,765               31,325,543               -                             -                             

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 302,544,634         303,388,409         271,272,398         

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ก าไรหรือขาดทุน:
การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายได้ดอกเบีย้ 17,690,276            16,381,521            16,011,544            

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (5,075,507)             (4,814,374)             (5,091,110)             

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 12,614,769        11,567,147        10,920,434        

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 6,339,093              6,344,652              5,367,829              

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ (243,666)                (245,964)                (230,082)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,095,427          6,098,688          5,137,747          

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6,339                      (83,857)                  (9,468)                     
ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 496,291                 41,968                    12,594                    
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 222,708                 130,420                 131,212                 

รายได้เงินปนัผลรับ 62,584                    138,178                 78,973                    

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินใหส้ินเช่ือ 331,035                 375,524                 364,260                 

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 204,018                 125,952                 121,637                 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 20,033,171 18,394,020 16,757,389

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังาน 5,839,300 5,073,893 4,298,798

ค่าตอบแทนกรรมการ 16,425 12,740 12,745

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 1,213,428 1,148,613 970,203

ค่าภาษีอากร 303,080 252,389 208,869

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 1,381,034 1,183,075 1,050,415

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 8,753,267 7,670,710 6,541,030

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า 2,701,452 3,078,651 3,972,366

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,578,452 7,644,659 6,243,993

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,663,017              1,486,816              1,220,410              

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเน่ือง 6,915,435 6,157,843 5,023,583

การด าเนินงานท่ียกเลิก

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปจีากการด าเนินงานท่ียกเลิก 128,306                 (40,536)                  -                               

รวมก าไรส าหรับปี 7,043,741 6,117,307 5,023,583

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผื่อขาย (233,032)                 270,399                  59,888                    
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมค้า:
  การปอ้งกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า 3,517                       755                          27,431                    
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 45,062                    (55,109)                   (11,978)                   
รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้ (184,453)                 216,045                  75,341                    
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 387,623                  -                                -                                
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (56,943)                   (155,385)                 (40,122)                   
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (66,712)                   30,909                    7,995                       
รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้ 263,968                  (124,476)                 (32,127)                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเน่ือง 79,515                    91,569                    43,214                    

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 79,515                    91,569                    43,214                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 6,994,950               6,249,412               5,066,797               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 128,306                  (40,536)                   -                                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 7,123,256               6,208,876               5,066,797               

การแบง่ปนัก าไร

ส่วนท่ีเปน็ของบริษัทฯ

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 6,887,379               6,130,544               5,005,894               

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 128,306                  (40,536)                   -                                

ก าไรส่วนที่เปน็ของบริษัทฯ 7,015,685           6,090,008           5,005,894           

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 28,056                    27,299                    17,689                    

ก าไรจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก -                           -                                -                                

ก าไรส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 28,056               27,299               17,689               

7,043,741           6,117,307           5,023,583           

การแบง่ปนัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเปน็ของบริษัทฯ

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 6,966,734               6,222,446               5,050,062               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 128,306                  (40,536)                   -                           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส่วนที่เปน็ของบริษัทฯ 7,095,040           6,181,910           5,050,062           

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 28,216                    26,966                    16,735                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก -                           -                           -                           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 28,216                    26,966                    16,735                    

  7,123,256           6,208,876           5,066,797           

ก าไรต่อหุ้นของผูถ้อืหุ้นของบริษัทฯ

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนที่เปน็ของบริษัทฯ 
      ก าไรจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 8.60                         7.66                         6.25                         
      ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 0.16                         (0.05)                        -                           

8.76                   7.61                   6.25                   

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หนว่ย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 8,578,452                   7,644,659                   6 ,243,993

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 128,306                      (1,042)                         -

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้ 8,706,758                   7,643,617                   6 ,243,993

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้

   เปน็เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน 

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 390,757                      350,638                      252,316                      

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,898,708                   5,064,167                   6,094,764                   

   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (222,708)                     (130,420)                     (131,212)                     

   ค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทนุ (โอนกลับ) (1,355)                         (3,671)                         4,420                           

   ค่าเผื่อขาดทนุจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (268)                             394                              11,128                        

   ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในหลักทรัพย์ (495,267)                     (38,157)                       (17,682)                       

   (ก าไร) ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนพัุนธ์เพ่ือค้า (6,455)                         83,376                        (851)                             

   ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,661)                         (12,997)                       (14,127)                       

   (ก าไร) ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (6,992)                         (239)                             -                                    

   ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยอุปกรณ์ 472                              3,441                           941                              

   ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                    -                                    6,218                           

   ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขาย (71,336)                       (81,678)                       (73,175)                       

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 83,138                        42,708                        89,986                        

   รายได้ค้างรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 261,429                      (317,317)                     (19,887)                       

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 536,621                      601,873                      413,512                      

    รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (12,828,669)               (11,654,786)               (10,920,434)               

    รายได้เงินปนัผล (62,584)                       (138,178)                     (78,973)                       

    เงินสดรับดอกเบีย้ 17,680,774                16,743,707                16,335,057                

    เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (3,844,808)                 (3,824,667)                 (4,234,443)                 

    เงินสดรับเงินปนัผล 62,584                        138,178                      78,973                        

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,018,179)                 (1,484,013)                 (1,173,584)                 

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 13,056,959                12,985,976                12,866,940                

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (9,424,150)                 (6,579,740)                 (6,904,757)                 

   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ 4,253,506                   3,718,910                   6,771,626                   

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,393,513                   (968,284)                     (243,566)                     

   ลูกหนี้ส านกัหกับญัชี (114,224)                     144,621                      103,127                      

   ทรัพย์สินรอการขาย 1,849,032                   2,071,939                   2,376,862                   

   สินทรัพย์อ่ืน (201,668)                     (883,412)                     (188,541)                     

หนี้สินด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 12,304,466                11,114,657                (3,276,666)                 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 357,167                      (1,179,096)                 (4,833,456)                 

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

   เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (1,220,980)                 705,386                      235,841                      

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น (25,021,700)               8,072,700                   (20,370,000)               

   เจ้าหนี้ส านกัหกับญัชี (52,820)                       113,385                      (96,576)                       

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (47,493)                       (39,353)                       (20,927)                       

   หนี้สินอ่ืน (1,099,657)                 (395,852)                     (1,213,333)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,161,191)                 29,132,956                (14,969,519)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (12,333,737)               (7,578,768)                 (7,759,049)                 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 11,125,400                7,447,916                   8,968,790                   

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (191,004)                     (203,271)                     (223,346)                     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (77,495)                       (116,253)                     (242,740)                     

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 8,061                           13,006                        14,168                        

เงินสดจ่ายซ้ือธุรกิจ -                                    (18,394,496)               -                                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,468,775)                 (18,831,866)               757,823                      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

เงินปนัผลจ่าย (4,003,042)                 (2,802,287)                 (1,920,590)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,496,958                   (10,125,287)               14,259,410                

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (133,008)                     175,803                      47,714                        

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

เงินสด ณ วันปลายปี 1,191,800                   1,324,808                   1,149,005                   

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันท่ี
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 77.9 77.7 75.1 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ (%) 34.4 33.1 29.9 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.3 18.4 16.8 
อัตรำดอกเบี้ยรับ (%) 5.8 5.7 5.8 
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 2.0 2.0 2.2 
ส่วนตำ่งอัตรำดอกเบี้ย (%) 3.8 3.7 3.6 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (%) 8.5 2.1 2.6 
     
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อัตรำส่วนรำยไดด้อกเบี้ยสุทธติ่อสินทรพัย์ (%) 4.2 4.0 4.0 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 2.3 2.1 1.8 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.07 0.06 0.06 
     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 7.0 7.7 7.7 
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืมและเงินฝำก (%) 96.7 99.6 99.7 
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝำก (%) 124.6 139.0 145.1 
อัตรำส่วนเงินฝำกต่อหนี้สินรวม (%) 72.9 67.3 64.6 
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (%) N/A 65.7 56.0 
     
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     
อัตรำส่วนคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (%) 4.8 4.5 3.5 
อัตรำส่วนหนีสู้ญต่อสินเช่ือรวม (%) 1.8 1.4 1.9 
อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือที่หยุดรับรู้รำยได้1 ต่อสินเช่ือรวม (%) 2.6 2.4 2.9 
อัตรำส่วนคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (%) 169.8 196.5 139.8 
อัตรำส่วนดอกเบี้ยคำ้งรับต่อสินเช่ือรวม (%) 0.3 0.3 0.2 
     
อัตราส่วนอื่นๆ (Other Ratios)     
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ค ำนวณตำมเกณฑ์ ธปท.) (%) 22.91 20.72 19.59 
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องต่อหนี้สินทั่วไป (ค ำนวณตำมเกณฑ์ กลต.) (%) 105.91 58.24 85.73 

1 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของ           
กลุ่มทิสโก้ในปี 2561 ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ เทียบกับปี 2560 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

 ตลอดทั้งปี 2561 เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศประสบกับความผันผวนจากปัจจัยรอบด้าน อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทย
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว
ได้ในระดับปานกลางตามมาตรการการลงทุนของภาครัฐที่ก าลังด าเนินการ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้แม้จะ
ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง 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 และส่งผลกระทบต่อเนื่อง           
ไปยังการอ่อนค่าของตลาดหุ้นและค่าเงินของสกุลเงินประเทศเกิดใหม่ อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทไทยยังคงแข็งแกร่ง                  
จากฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังเป็นบวก และเงินไหลเข้าจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 1 ครั้ง ในเดือน
ธันวาคมปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่
ร้อยละ 0.93 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่ร้อยละ 6.20 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 ทั้งนี้ ภาวะตลาดทุนในปี 2561 ผันผวนอย่างมากตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น ตามมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันจาก 47,755.37 ล้านบาทในปี 2560 มาเป็น 56,409.06 ล้านบาท ในขณะที่
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 189.83 จุด หรือร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 1,753.71 จุด จากการ
ไหลออกของเงินลงทุนของนักลงทุนกลุ่มสถาบันต่างประเทศ  

เหตุการณ์ส าคัญ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาโอนขายลูกหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ท้ังนี้ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ได้ท าการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ได้ท าการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีการแก้ไขงบการเงินย้อนหลังส าหรับงวดส้ินปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ารายการ
บัญชีในงวดปัจจุบันและเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบและใช้ข้อมูล 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2561 จ านวน    
5,626.80 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการด าเนินงาน
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และฐานะการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน 

 บริษัทมีผลก าไรสุทธิในส่วนของบริษัทในปี 2561 จ านวน 7,015.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 925.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 
15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลัก และการรับรู้ก าไรพิเศษจากเงินลงทุนและ
การขายธุรกิจ โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากความสามารถในการรักษาอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรวมและ
การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) อีกทั้ง บริษัทมีการรับรู้รายได้พิเศษจากก าไรจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย และ
ก าไรจากการขายธรุกิจบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลัก ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.7 จาก
รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจที่ลดลง ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักอื่นๆ สามารถขยายตัวได้ดี ในส่วนของการ
ตั้งส ารองหนี้สูญลดลงร้อยละ 12.3 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษัทท าการปรับปรุงวิธีการจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์ส าหรับสินเชื่อแบบผ่อนช าระ (Installment Loan) 
ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตามนโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง แม้ว่าการช าระหนี้ของลูกหนี้             
และคุณภาพสินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) งวดปี 2561 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.86 โดยยังรักษาอัตราส่วนเงินส ารองรวมของธนาคารต่อส ารองตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในระดับสูงที่ร้อยละ 229.5 

 บริษัทมีก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2561 เท่ากับ 8.76 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 7.61 
บาทต่อหุ้นในปี 2560 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ียของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 19.3 เติบโตจากร้อยละ 18.4   ในปี 2560 

สัดส่วนของรายได้จากการด าเนินงาน 
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 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปี 2560 และ 2561 มีรายละเอยีดดงันี้  

ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับปี 2560 และ 2561 

ประเภทของรายได้ 
(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้ดอกเบี้ย    

เงินให้สินเช่ือ  8,090.39   6,608.71  22.4 
รายการระหว่างธนาคาร  706.37   584.92  20.8 
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  8,691.42   8,993.74  (3.4) 
เงินลงทุน  202.09   194.16  4.1 
รวมรายได้ดอกเบี้ย  17,690.28   16,381.52  8.0 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (5,075.51) (4,814.37) 5.4 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  12,614.77   11,567.15  9.1 
รายได้ค่าธรรมเนียม    
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  6,339.09   6,344.65  (0.1) 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (243.67) (245.96) (0.9) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  6,095.43   6,098.69  (0.1) 
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพ่ือค้า 
  และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 502.63  (41.89) n.a. 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสีย  222.71   130.42  70.8 
รายได้อ่ืนๆ  597.64   639.65  (6.6) 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  20,033.17   18,394.02  8.9 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (8,753.27) (7,670.71) 14.1 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (2,701.45) (3,078.65) (12.3) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  8,578.45   7,644.66  12.2 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (1,663.02) (1,486.82) 11.9 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง  6,915.43   6,157.84  12.3 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 128.31  (40.54) n.a. 
ก าไรส าหรับงวด  7,043.74   6,117.31  15.1 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (28.06) (27.30) 2.8 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท  7,015.69   6,090.01  15.2 
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(1) รายได้ดอกเบี้ยสทุธ ิ

 ในปี 2561 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน  12,614.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,047.62 ล้านบาท (ร้อยละ 9.1)      
จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจ านวน 17,690.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,308.76 ล้านบาท (ร้อยละ 8.0) และมีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ านวน 5,075.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.13 ล้านบาท (ร้อยละ 5.4)  

 อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยูท่ี่ร้อยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ณ ส้ินปี 2560 จากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนสินเชื่อจากสินเชื่อเช่าซื้อไปยังสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนในระดับสูงกว่า และการรับโอนธุรกิจลูกค้า
รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 2.1 มาเป็นร้อยละ 2.0 
ตามการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปี
ก่อนหน้า มาเป็นร้อยละ 4.9 ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) คงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.2 

 ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของปี 2561 มี
จ านวน   9,913.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,424.82 ล้านบาท (ร้อยละ 16.8) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าอยู่ที่จ านวน 2,701.45 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 3,078.65 ล้านบาท                   
ในปี 2560 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางที ่2 :  ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียปี 2560 และ 2561 
 ปี 2561 

(ร้อยละ) 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 6.9 6.8 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund) 2.0 2.1 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.9 4.7 

(2) รายได้ที่มิใชด่อกเบี้ย 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ านวน 7,418.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยเป็นรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจ านวน 6,936.73 ล้านบาท ลดลง 47.58 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7) จากรายได้จาก
ธุรกิจวาณิชธนกิจที่ลดลง จากการบันทึกรายได้จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์
เมื่อปี 2560 อย่างไรก็ดี รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกจิธนาคารพาณิชย์เติบโตจ านวน 286.94 ล้านบาท (ร้อยละ 6.9) มาอยู่ที่ 
4,436.69 ล้านบาท จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของธรุกิจนายหน้าประกันภัย รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นจ านวน 3.35 ล้านบาท (ร้อยละ 0.4) มาอยู่ที่ 834.11 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯที่เพิ่มขึ้น 
อีกทั้ง รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นจ านวน 132.47 ล้านบาท (ร้อยละ 10.4) มาอยู่ที่ 1,411.83 
ล้านบาท จากการออกกองทุนที่ตอบรับความต้องการของลูกค้าในภาวะตลาดทุนผันผวน 

นอกจากนี้ ในปีนี้ บริษัทมีการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 496.29 ล้านบาท รายได้พิเศษจากส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 152.14 ล้านบาท และก าไรจากการขายธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งแสดงอยู่ใน 
“ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” จ านวน 128.31 ล้านบาท 

(3) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายส ารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรวมจ านวน 2,701.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.1 
ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย และลดลงเมื่อเทียบกับ 3,078.65 ล้านบาทในปี 2560 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในปีนี้ บริษัทมีการตั้งส ารองทั่วไปเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาทจากสิ้นปีก่อนหน้า 
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(4) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 8,753.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,082.56 ล้านบาท (ร้อยละ 14.1) 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้และผลก าไร อย่างไรก็ดี บริษัทยังคง
สามารถควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมยังคงอยู่ในระดับต่ า
ที่ร้อยละ 43.7 

(5) ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2561 จ านวน 1,663.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 19.4 
คงที่จากปี 2560 

14.2 ฐานะการเงนิ  

(1) สินทรัพย ์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 302,544.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จากส้ินปี 2560 
จากเงินให้สินเชื่อที่ลดลงจาก 251,383.80 ล้านบาท ณ ส้ินปีก่อนหน้า มาเป็น 240,654.34 ล้านบาท (ร้อยละ 4.3) ในขณะท่ี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 44,647.15 ล้านบาท มาเป็น 54,071.39 ล้านบาท (ร้อยละ 21.1) และเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นจาก 7,547.14 ล้านบาท มาเป็น 9,012.34 ล้านบาท (ร้อยละ 19.4) เมื่อเทียบกับปี 2560 

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 1,191.80  0.4  1,324.81  0.4  (10.0) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 54,071.39  17.9  44,647.15  14.7  21.1 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 5.68 0.0 - - n.a. 
  เงินลงทุนสุทธิ 9,012.34  3.0  7,547.14  2.5  19.4 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ 800.15  0.3  573.93  0.2  39.4 
  สินเช่ือธุรกิจ 45,048.72  14.9  50,607.52  16.7  (11.0) 
  สินเช่ือรายย่อย 179,045.33  59.2  184,184.72  60.7  (2.8) 
  สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 14,865.66  4.9  15,099.95  5.0  (1.6) 
  สินเช่ืออ่ืน 1,694.63  0.6  1,491.61  0.5  13.6 
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (11,673.64) (3.9) (11,456.11) (3.8) 1.9 
  สินทรัพย์อ่ืน 8,482.57  2.8  9,367.70  3.1  (9.3) 
สินทรัพย์รวม 302,544.63 100.0  303,388.41  100.0  (0.3) 

(2) หนี้สนิ 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 264,715.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากส้ินปี
ก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็นผลมาจากหุ้นกู้ที่ลดลงจาก 63,601.70 ล้านบาท มาเป็น 49,680.00 ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) ในขณะที่
เงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจาก 188,280.76 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 มาเป็น 198,985.23 ล้านบาท (ร้อยละ 5.7) และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 4,017.51 ล้านบาท มาเป็น 4,374.67 ล้านบาท (ร้อยละ 8.9) ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินของบริษัท
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ประกอบด้วย เงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะส้ันร้อยละ 75.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 1.6 หุ้นกู้ร้อยละ 18.8 
และอื่นๆ ร้อยละ 4.4 

ตารางที ่4:   รายละเอียดของหน้ีสินจ 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 198,985.23  75.2  188,280.76  70.1  5.7 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,374.67  1.6  4,017.51  1.5  8.9 
  หุ้นกู้ 49,680.00  18.8  63,601.70  23.7  (21.9) 
  อ่ืน ๆ  11,675.28 4.4 12,756.67 4.7 (8.5) 
หน้ีสินรวม 264,715.18 100.0 268,656.64 100.0 (1.5) 

(3) ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 37 ,829.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,099.14 ล้านบาท         
(ร้อยละ 8.9) จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของปี 2561 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชี  ของ
บริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 47.25 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 43.88 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า    

(4) สภาพคลอ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสด จ านวน 1,191.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 จากปี 2560 ประกอบด้วย
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,161.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืมระยะส้ัน และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,468.78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่าย
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 5,496.96 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 

(5) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วยหนี้สินจ านวน 264,715.18 ล้านบาท 
และส่วนของเจ้าของจ านวน 37,829.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.0 เท่า โดยองค์ประกอบ
ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.8 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 1.4 หุ้นกู้และอื่นๆร้อยละ 20.3 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 
บริษัทมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจ านวน 240,654.34 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 ท าให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 120.9 นอกจากนี้ยังได้น าเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสาร
ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง 

(6) การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท มีการรับอาวัล การค้ าประกัน และ
ภาระผูกพันจ านวน 3,023.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 จากส้ินปี 2560 จากการเพิ่มขึ้นของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
                                                                        
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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14.3  ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

 เงินให้สินเชื่อ 

เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 240,654.34 ล้านบาท ลดลง 10,729.46 ล้านบาท 
(ร้อยละ 4.3) จากส้ินปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต ประกอบกับภาวะตลาด
ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีความแข่งขันสูง และการตัดหนี้สูญของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อของบริษัทแบ่งออกเป็น สินเชื ่อรายย่อยร้อยละ 7 4.4 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 18.7 
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 6.2 และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 0.7 

 สินเชื่อธุรกิจ 

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

 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 14,865.66 ล้านบาท ลดลง 234.29 ล้านบาท 
(ร้อยละ 1.6) จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการตัดหนี้สูญเพื่อควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ อย่างไรก็ดี สินเชื่อ
เพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing) ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2561 

 สินเชื่อรายย่อย 

 บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 179,045.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากส้ินปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อราย
ย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 73.1 สินเชื่อเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคร้อยละ 17.1 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 9.8 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 130,861.49 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า ตามการบริโภคภาคครัวเรือนที่ขยายตัว โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศของปี 2561  
อยู่ที่ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2560 ที่ 871,647คัน ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราปริมาณ 
การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่เฉล่ีย (Penetration Rate) ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.6 

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีจ านวน 30,602.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,778.21 ล้านบาท (ร้อยละ 14.1) เมื่อ
เทียบกับส้ินปี 2560 จากการปล่อยสินเชื่อทุกช่องทาง ทั้งสาขาธนาคารและส านักอ านวยสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยาย
เครือข่ายสาขา โดยเฉพาะการขยายตัวของสินเชื่อจ าน าทะเบียนผ่านช่องทางสาขา “สมหวัง เงินส่ังได้” ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2561 
สาขาส านักอ านวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินส่ังได้” มีจ านวนทั้งสิ้น 238 สาขาทั่วประเทศ  

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 17,581.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.3 ตามภาวะตลาดที่ยังคงมีความ
แข่งขันสูง ประกอบกับการตัดหน้ีสูญเพื่อควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ  

นอกจากนี้ ระหว่างปี 2561 บริษัทโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตรวมทั้งส้ินจ านวนประมาณ 
5,200 ล้านบาท  
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 สินเชือ่อืน่ๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จ านวน 1,694.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 

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   4.0   11,019.73  4.4 (12.0) 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  11,386.13   4.7   14,972.95  6.0 (24.0) 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  23,289.33   9.7   22,696.33  9.0 2.6 
  การเกษตรและเหมืองแร่  673.77   0.3   1,918.50  0.8 (64.9) 
สินเช่ือธุรกิจ   45,048.72   18.7   50,607.51  20.1 (11.0) 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   14,865.66   6.2   15,099.95  6.0 (1.6) 
  สินเช่ือเช่าซื้อ  130,861.49   54.4   129,719.70  51.6 0.9 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  17,581.10   7.3   20,757.33  8.3 (15.3) 
  สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค  30,602.74  12.7   26,824.54  10.7 14.1 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - - 3,930.96 1.6 N.A. 
  สินเช่ือบัตรเครดิต - - 2,952.19 1.2 N.A. 
สินเช่ือรายย่อย  179,045.33   74.4   184,184.72  73.3 (2.8) 
   สินเช่ืออ่ืน  1,694.63   0.7   1,491.61  0.6 13.6 
สินเช่ือรวม  240,654.34   100.0   251,383.80  100.0 (4.3) 

 สินเชือ่ดอ้ยคุณภาพและค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดจ านวน 6,876.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046.85 ล้านบาท 
(ร้อยละ 18.0) เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า โดยในจ านวนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดแบ่งเป็นของธนาคารจ านวน 
6,309.06 ล้านบาท และบริษัทย่อยอื่นจ านวน 567.15 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สินเชื ่อรวมเพิ ่มขึ ้นมาอยู ่ที ่ร ้อยละ 2.86 จากร้อยละ 2. 32 ณ สิ ้นปี 2560 โดยอัตราส่วนหนี ้ที ่ไม่ก ่อให้เกิดรายได้
ประกอบด้วยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยในอัตราร้อยละ 3.36 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ 
ในอัตราร้อยละ 1.32 และหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ 0.75 ส าหรับงวด
ส้ินปี 2561 บริษัทได้ท าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์และการตั้งส ารองหนี้สูญที่เข้มงวดมากขึ้นส าหรับ
สินเชื่อแบบผ่อนช าระ (Installment Loan) ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย และสินเชื่อจ าน าทะเบียน  ตามนโยบายการ
ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมดัระวัง ส่งผลให้หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม ณ ส้ินปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการช าระหนี้
ของลูกหนี้และคุณภาพสินทรัพย์ของสินเชื่อ Installment loan ยงัคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ท้ังนี้ หลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพ
ที่เข้มงวดขึ้นนี้ ค านึงถึงปัจจัยการตัดช าระเงิน เพื่อช าระค่างวด เงินต้นและดอกเบี้ย  

อนึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดอย่างมีนัยส าคัญของสินเชื่อประเภท Installment loan เกิดเนื่องมาจาก
หลักเกณฑ์การจัดชั้นท่ีเข้มงวดขึ้นและล าดับการตัดช าระเงินค่างวดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน ซึ่งธนาคารอยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงระบบการตัดรับช าระเงินค่างวดให้สอดคล้อง และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562 โดยภายหลังจาก  
การปรับปรุงระบบดังกล่าว หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นนี้จะปรับตัวลดลงเข้า
ใกล้ระดับเดิมก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง โดยในส่วนของการตั้งส ารองหน้ีสูญยังค านึงถึงหลักความระมัดระวังเป็นส าคัญ ท้ังนี้ 
ระดับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นใหม่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.23 
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นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านการตัดหนี้สูญแก่สินเชื่อรายย่อยบางส่วน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อควบคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงและการรักษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง  

ทั้งนี้ บริษัทมียอดส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งส้ิน
จ านวน 11,673.64 ล้านบาท โดยเงินส ารองเป็นส่วนของธนาคารจ านวน 11 ,051.80 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 4,615 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนของเงินส ารองรวมของธนาคารต่อส ารองพึงกันตาม
เกณฑ์ขั้นต่ าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 239.3 ทั้งนี้ เงินส ารองหนี้สูญต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) 
ณ ส้ินปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 169.8 

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   4.2   2.06   227.38  3.9 27.5 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  0.84   95.93  1.4  0.51   76.05  1.3 26.1 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  0.68   159.22  2.3  0.66   149.10  2.6 6.8 
  การเกษตรและเหมืองแร่  7.04  47.43 0.7  1.23  23.63 0.4 100.7 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจ  1.32   592.60  8.6  0.94   476.16  8.2 24.5 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

 0.75   111.60  1.6  1.27   191.48  3.3 (41.7) 

  สินเช่ือเช่าซื้อ  2.76   3,611.56  52.5  2.56   3,325.24  57.0 8.6 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  6.06   1,066.00  15.5  4.08   847.30  14.5 25.8 
  สินเช่ืออเนกประสงค์  4.39  1,342.43 19.5  3.18  852.68 14.6 57.4 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - - - 0.16 6.37 0.1 n.a. 
  สินเช่ือบัตรเครดิต - - - 0.61 18.07 0.3 n.a. 
หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อย  3.36   6,019.99  87.5  2.74   5,049.66 86.6 19.2 
  สินเช่ืออ่ืน  8.97   152.02  2.2  7.51   112.05  1.9 35.7 
หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม  2.86   6,876.21  100.0  2.32   5,829.35  100.0 18.0 

 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม 

  เงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 248,665.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 จากปี 2560 โดยเงินฝาก
รวมมีจ านวน 198,985.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,704.47 ล้านบาท (ร้อยละ 5.7) ในขณะที่หุ้นกู้มีจ านวน 49,680.00 ล้านบาท 
ลดลง 13,921.70 ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) เมื่อเทียบกับปกี่อนหน้า ท้ังนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพ
คล่องประมาณ 61,062.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 11,041.89 ล้านบาท (ร้อยละ 22.1) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพ
คล่องคิดเป็นร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท 

 

 

                                                                        
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทนุปรกติของกลุ่มทิสโก้ 
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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  2,483.56  1.2  3,785.00  2.0 (34.4) 
  ออมทรัพย์  54,683.84   27.5   64,544.34  34.3 (15.3) 
  จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  40,074.74   20.1   19,860.34  10.5 101.8 
  บัตรเงินฝาก  95,866.17   48.2   92,614.16  49.2 3.5 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  5,876.92   3.0   7,476.92  4.0 (21.4) 
เงินฝากรวม  198,985.23   100.0   188,280.76  100.0 5.7 

(2) ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ในปี 2561 มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันผ่านบล.ทิสโก้ เท่ากับ 2,486.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7              
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ 2,226.82 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีเพิ่มขึ้นในภาวะตลาดทุนผันผวน 
ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 0.4 มาอยู่ที่ 834.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งตลาดของบล.ทิสโก้อ่อนตัวลงจากร้อยละ 2.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยส่วนแบ่งตลาดของลูกค้ารายย่อย
ลดลงจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 1.7 และส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 2.2 
ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 6.5 
ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลูกค้าสถาบันในประเทศร้อยละ 31.5 ลูกค้า
สถาบันต่างประเทศร้อยละ 37.8 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 30.7 

(3) ธุรกิจจัดการกองทนุ 

บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 249,061.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้มีรายได้
ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนจ านวน 1,411.83 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 ตามการ
ออกกองทุนรวมที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะตลาดทุนผันผวน  

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 65.1 
กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 16.9 และกองทุนรวมร้อยละ 18.0 และมีส่วนแบ่งตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561เป็นอันดับที่ 8 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 14.4 กองทุนส่วนบุคคล 
มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 4.3 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับท่ี 14 คิดเป็นร้อยละ 0.9 

ตารางที ่8: มูลคา่ของสินทรัพย์ภายใตก้ารบริหารของ บลจ. ทิสโก ้จ าแนกตามประเภทกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 

กองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 162,127.22 65.1 151,053.43 62.9 7.3 
  กองทุนส่วนบุคคล 42,064.87 16.9 41,855.28 17.4 0.5 
  กองทุนรวม 44,869.71 18.0 47,334.10 19.7 (5.2) 
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 249,061.80 100.0 240,242.80 100.0 3.7 
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14.4 เงินกองทุน 

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
มีจ านวนทั้งส้ิน 35,427.67 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจ านวน 14,795.51 ล้านบาท
ที่ประเมินจากแบบจ าลองความเส่ียงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 353.16 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
การปรับเพิ ่มขึ ้นของความเสี่ยงด้านตลาดและด้านปฏิบัติการ ซึ ่งแสดงให้เห็นระดับเงินกองทุนส่วนเกินที่มีอยู ่สูงถึง  
20,632.16 ล้านบาทหรือร้อยละ 58.2 ของเงินกองทุนรวม 

ความต้องการใช้เงินทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุน          
ที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 48.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 เป็น 11,901.96 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของ
กลุ่มทิสโก้ลดลงร้อยละ 4.3 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่มทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 2.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.9 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดเพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2560 ที่ 125.06 ล้านบาทเป็น 265.14 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และการปรับตัวลดลงของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีท่ีผ่านมา ใน
ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.85 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบาย
ที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.32 ปีมาอยู่ที่ 
1.43 ปี ในขณะท่ีระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับลดลงจาก 0.63 ปี เป็น 0.58 ปี 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ และบล. ทิสโก้ ตามเกณฑ์          
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามล าดับ ธนาคารได้ด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดยประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
(BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.91 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 10.375 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
ในขณะที่ประมาณการเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.85 และร้อยละ 5.06 
ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั ้นต่ าร้อยละ 7.875 ส าหรับ                
บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 105.91  ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 

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 ์ 1.43 1.32 1,398.00  1,423.78  
  หนี้สิน* 0.58 0.63 (1,198.29) (1,154.74) 
ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 0.85 0.69 199.72  269.04  

* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 
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14.5  อันดับความน่าเชื่อถือ  

    บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561                 
บริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัดได้ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิต A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”’ อันดับเครดิตดังกล่าว  สะท้อนถึง
ความสามารถในการท าก าไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ผลการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ มีดังนี้ 

ผลอันดับเครดิต 
(Unsolicited Rating) 

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต 
25 เมษายน 2561 

อันดับเครดิต A-  
แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ 

14.6  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนนิงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking)  

ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทประกอบด้วยปัจจัยหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 มีแนวโน้มการเติบโตในระดับปานกลาง โดยมีการเติบโตของภาคการส่งออก และการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ แม้ว่าการขยายตัวของภาคการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงคราม
การค้าและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ผลักดันการเติบโตภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ก าลังซื้อ
ผู้บริโภคยังได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความต้องการสินเชื่อยังคงเพิ่มขึ้น
สอดคล้องไปกับขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ 

ส าหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
หากภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น กอปรกับการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมีความจ าเป็นลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง    

ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท คาดว่า
จะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อที่รุนแรงเป็นปัจจัยท้าทาย นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงธุรกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการของสถาบันการเงินในอนาคต   

ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมัดระวัง 
มุ่งเน้นท าธุรกิจ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 

 B-1  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัท
ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล 
ทีบ่ริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 

 
 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 
 

- อรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล - 

 
 
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 

 
 

กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหารกลุ่มทิสโก้ 

 
 

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล - 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 

 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักก ากับดูแลกิจการ 

 
 

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ - 

 
 
นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ 

 
 

หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ 

 
 

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ - 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ 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 Board Matters and Trends 2559-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิง่ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Audit Committee Program กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (โรงกลั่นน้ ามัน)

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

 - หลักสูตร Director Certification Program ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5 บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   สถาบันวิทยาการพลังงาน 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  รุ่น 10 (สนามกอล์ฟ)

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

การอบรมภายใน (ทีป่รึกษาทางด้านวิศวกรรม)

 - Cybersecurity Threatscape and You 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไซน ์103 อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ทีป่รึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset หนว่ยงานอ่ืน

    and the opportunity in Thailand 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนธิทิสิโก้เพ่ือการกุศล

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนธิหิมอเสม พร้ิงพวงแก้ว

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2558-2561 ทีป่รึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   into Corrupt-less Society 2550-2558 รองประธานกรรมการ

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านกับริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   สถาบันไทยพัฒน์

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   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. นายฮอน คิท ชิง 41 Bachelor of Science (Economics) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

    (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)     Massachusetts Institute of Technology, USA บุริมสิทธ ิ              - 2553-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     รองประธานคณะกรรมการ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ (การลงทนุ)

     กรรมการสรรหา 2551-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     และพิจารณาค่าตอบแทน 2553-2557 รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก: บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     4 กันยายน 2551 -

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Shin Kong Textile Public Company Limited 

     23 เมษายน 2561 (อุตสาหกรรมน าเข้าและส่งออก)

บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Cottonwood Group

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร (อสังหาริมทรัพย์)

2555-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร Boston Seaport M1&2 Development Limited Liability Company

(อสังหาริมทรัพย์)

2555-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 5th Ave Gateway Development Limited Liability Company

(อสังหาริมทรัพย์)

2551-ปัจจุบัน Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation

(การลงทนุ)

หนว่ยงานอ่ืน

-

3. 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)
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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

 - 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

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
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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

4. 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 คณะอนกุรรมการการบัญชีการเงิน การรถไฟแหง่ประเทศไทย

 - หลักสูตร Director Accrediation Program 2561-ปัจจุบัน คณะทีป่รึกษาด้านการระดมทนุและการก ากับบริษัทจดทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทโีอท ีคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

 - Certification in International Financial Reporting คณะกรรมการตรวจสอบ

   Standard (IFRS) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2555-ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

   (ICAEW)   2545-ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2535-ปัจจุบัน ทีป่รึกษาฝ่ายก ากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 2557-2561 กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

การอบรมภายใน 2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแล กองทนุเปิดดัชนพัีนธบัตรไทยเอบีเอฟ

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset 2540–2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    and the opportunity in Thailand 2555-2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

A1-4



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

5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร 69 Doctor of Philosophy (Economics) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการอิสระ Master of Arts (Economics) บุริมสิทธ ิ              - เม.ย.2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการสรรหา    University of Pennsylvania, USA 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (การลงทนุ)

     และพิจารณาค่าตอบแทน Bachelor of Arts (Economics) บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   Swarthmore College, USA  -

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิธปีฏิบัติส าหรับบอร์ดในการก ากับดูแล บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     30 ธนัวาคม 2551    การป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ -

   ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance -

     23 เมษายน 2561  - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan หนว่ยงานอ่ืน

 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee ธ.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 2557-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program ก.ย.2555-ส.ค.2559 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

 - หลักสูตร Director Certification Program แหง่ประเทศไทย

 - หลักสูตร  Monitoring Fraud Risk Management ก.พ.2561-ปัจจุบัน ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส านกังานราชบัณฑิตยสภา

 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and ส านกัธรรมศาสตร์และการเมือง

   Risk Management มิ.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการจัดท าพจนานกุรมศัพทเ์ศรษฐศาสตร์

 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 2552-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก

 - หลักสูตร Monitoring the System of the Internal Audit Function 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนธิสิถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 - หลักสูตร Audit Committee Program 2548-ปัจจุบัน กรรมการสภา

 - หลักสูตร Director Accreditation Program

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมภายใน

 - 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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

   สถาบันไทยพัฒน์

 - 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

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย 64 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธรุกิจ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - ส.ค.2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     ประธานคณะกรรมการ ประกาศนยีบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง 2554-2561 กรรมการตรวจสอบ (การลงทนุ)

     ก ากับดูแลกิจการ บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎ)ี 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Ethical Leadership 2554-2561 กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:  - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     16 มิถุนายน 2553  - หลักสูตร Director Certification Program Update -

 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - ประกาศนยีบัตร Director Certification Program (รุ่นที ่1) 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)

     23 เมษายน 2561    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการตรวจสอบ (โทรคมนาคม)

 - IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference ประธานกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ

    "The Sustainability Imperative" 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

   Singapore Institute of Directors (SID) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กิจการสื่อสารมวลชน)

 - IOD (UK) Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World" กรรมการก ากับดูแลกิจการ

   The Institute of Directors (UK) กรรมการสรรหา

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตรผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์)

   มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากัด

การอบรมภายใน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

 - Cybersecurity Threatscape and You หนว่ยงานอ่ืน

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ก.พ.2560-ปัจจุบัน ทีป่รึกษาส าหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset ก.พ.2560-ปัจจุบัน อนกุรรมการวินจิฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ

    and the opportunity in Thailand 2553-2560 คณะกรรมการวินยักรรมการและผู้บริหารของบริษัททีอ่อกหลักทรัพย์

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหารกองทนุผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และอนกุรรมการศูนย์ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

   into Corrupt-less Society พัฒนาการก ากับดูแลกิจการทีด่ี

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 2556-ปัจจุบัน ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

   ต่อต้านการทจุริต 2556-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2554-2557 คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี

   สถาบันไทยพัฒน์ 2556-ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทนุหมุนเวียน กระทรวงการคลัง

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2553-ปัจจุบัน ทีป่รึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2553-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

A1-6



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 2550-ปัจจุบัน ทีป่รึกษากิติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

   Digital disruption and changing customer behaviours 2545-2560 กรรมการ บริษัท กระบี ่เภตรา จ ากัด

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2554-2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2554-2559 ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหนา้แหง่ประเทศไทย

7. 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)

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

    and the opportunity in Thailand

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง 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

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

 - 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

8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 62 Doctor of Philosophy (Economics) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

     กรรมการ    University of Wisconsin- Madison, USA บุริมสิทธ ิ              - พ.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

     กรรมการก ากับดูแลกิจการ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการก ากับดูแลกิจการ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560-ปัจจุบัน ทีป่รึกษาศูนย์วิเคราะหเ์ศรษฐกิจและกลยุทธท์สิโก้

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห)์ เม.ย.2557-เม.ย.2560 กรรมการตรวจสอบ

     8 พฤษภาคม 2556    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม.ย.2556-เม.ย.2560 กรรมการอิสระ

 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 8/2018) เม.ย.2557-เม.ย.2560 กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - หลักสูตร Audit Committee Forum 2017 "The Audit กรรมการตรวจสอบ (ธนาคารพาณิชย์)

     23 เมษายน 2561    Committee's Role in Compliance บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   and Ethical Culture Oversight" -

 - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

 - หลักสูตร Director Certification Program Update 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)

 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program ประธานกรรมการตรวจสอบ (ถ่านหนิและพลังงาน)

 - หลักสูตร Director Certification Program บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธกีารปฏิบัติส าหรับบอร์ดในการก ากับ หนว่ยงานอ่ืน

   ดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” 2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการด าเนนิงาน ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ

   ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ส านกันายกรัฐมนตรี

 - หลักสูตร Auditor Committee Forum 2016 2561-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    Auditor's Report: What's in it for you?" 2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ 2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนนุการวิจัย ส านกัคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2557-2559 บรรณาธกิารวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ
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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 2555-2559 คณะอนกุรรมการศูนย์นติิเศรษฐศาสตร์

 - Cybersecurity Threatscape and You 2552-2559 คณะอนกุรรมการวิจัย

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset 2554-ปัจจุบัน ศาตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    and the opportunity in Thailand 2557-2560 ประธานมูลนธิิ มูลนธิสิถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 2555-2558 ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนยีม ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละ

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

   into Corrupt-less Society 2554-2558 ประธานคณะอนกุรรมการด้านการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงินและ ส านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

   ต่อต้านการทจุริต 2553-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2554-2557 ทีป่รึกษาคณะอนกุรรมาธกิารนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - Opportunities in Financial Services as a result of 

   Digital disruption and changing customer behaviours

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited

9. 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

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก:     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส.ค.2556–2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

     30 เมษายน 2557 การอบรมภายใน พ.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

 - Cybersecurity Threatscape and You 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (ธนาคารพาณิชย์)

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2557-2559 กรรมการ

     วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:  - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development บริษัทอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     23 เมษายน 2561    สถาบันไทยพัฒน์ -

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption บริษัทจดทะเบียนอ่ืน

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

 - Opportunities in Financial Services as a result of บริษัทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   Digital disruption and changing customer behaviours -

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited 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

10. นายชือ-เหา ซุน 41 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

-

11. 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 ิ              - 2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (การลงทนุ)

       ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารกลุ่มทสิโก้    Western Illinois University, USA 2551-ปัจจุบัน กรรมการ  (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)

       (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2558-2561 กรรมการอ านวยการ

   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) กรรมการตรวจสอบ (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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากัด

   ต่อต้านการทจุริต (อุปโภคบริโภค)

 - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิ้ง จ ากัด

   สถาบันไทยพัฒน์ (จัดจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เคร่ืองมือสื่อสาร)
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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

 - Role of Financial Sector in Fighting Corruption 2553-2561 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ผลิตสายไฟและสายเคเบิล้)

 - Opportunities in Financial Services as a result of หนว่ยงานอ่ืน

   Digital disruption and changing customer behaviours 2552-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนธิทิสิโก้เพ่ือการกุศล

   CAPCO - The Capital Markets Company Limited 2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

12. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 68 Master of Business Administration (Marketing) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท    University of Wisconsin-Madison, USA บุริมสิทธ ิ              - มิ.ย.2556-ปัจจุบัน ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ

 - หลักสูตร Director Certification Program 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเจริญ จ ากัด

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (อาหารและเคร่ืองดื่ม)

 - หลักสูตร Effective Audit Committees and Best 2553-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสตรีนกัธรุกิจและวิชาชีพแหง่ประเทศไทย-อุดรธานี

   Practices Program 2553-ปัจจุบัน ทีป่รึกษา คณะกรรมาธกิารแรงงานและสวัสดิการสังคม

 - หลักสูตร Audit Committee Program 2547-ปัจจุบัน รองประธาน ศูนย์สงเคราะหบ์ุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control 2529-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอุดร จ ากัด

    and Risk Management (โรงแรม)

 - หลักสูตร Role of Compensation Committee

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

       กรรมการผู้จัดการใหญ่    University of Hawaii at Manoa, USA                (ร้อยละ 0.00) 2562-ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       กรรมการอ านวยการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินยิม) บุริมสิทธ ิ              - ม.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 27 เม.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

    สถาบันวิทยาการตลาดทนุ กรรมการบริหาร (ธนาคารพาณิชย์)

 - Japan-focused Management Program ม.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

   Japan-America Institute of Management Science, USA 2553-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อย

 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 2558-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากัด 

    สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง กรรมการ (ลีสซ่ิง)

 - หลักสูตร Director Certification 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)
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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 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

 - Cybersecurity Threatscape and You (ประกันภัย)

   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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

 - 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

14. 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)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อ่ืนๆ

- หลักสูตร นกับริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมและการ -

   ลงทนุ (วธอ.) รุ่นที ่5

   สถาบันวิทยาการธรุกิจและอุตสาหกรรม

15. 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)
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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

 - หลักสูตรพัฒนาทกัษะการบริหาร มี.ค.2560-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด

   Crestcom Bullet Proof Manager (ลีสซ่ิง)

 - หลักสูตร Director Certification Program

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อ่ืนๆ

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

16. 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)

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

17. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 50 Master of Business Administration (Finance) สามัญ            286,000 - กลุ่มทสิโก้

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Bachelor of Arts (Computer Science)                   (ร้อยละ 0.04) 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

   Indiana University at Bloomington, USA บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

Bachelor of Arts (Computer Science) 2549-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

   University of California at Santa Cruz, USA 2548-ปัจจุบัน กรรมการ (หลักทรัพย์)
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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

Chartered Financial Analyst 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บริษัท หลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากัด

   CFA Institute, USA (ธรุกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่รึกษา)

 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรับ อ่ืนๆ

   นกับริหารระดับสูง รุ่น 19 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธรุกิจตลาดทนุไทย

   สถาบันพระปกเกล้า 2553-2557 ประธานกรรมการ

 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นที ่5 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาพันธน์กัวิเคราะหก์ารลงทนุแหง่เอเชีย

   สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2552-ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนกัวิเคราะหก์ารลงทนุ

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ

   สถาบันวิทยาการพลังงาน 2553-2557 กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 2551-2557 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทนุไทย

   สถาบันวิทยาการการค้า

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital

    Market Intermediaries (2016)

 - หลักสูตร Director Certification Program

 - หลักสูตร Audit Committee Program

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมภายใน

 - Cybersecurity Threatscape and You

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

18. นายชาตรี จันทรงาม 48 Master of Finance (Distinction) สามัญ             30,000 - กลุ่มทสิโก้

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส    Imperial College, London, UK                   (ร้อยละ 0.00) 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       สายควบคุมการเงินและบริหาร Master of Business Administration (International Business) บุริมสิทธ ิ              - สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง (การลงทนุ)

       ความเสี่ยง    Schiller International University, UK 2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555-ปัจจุบัน รักษาการหวัหนา้การลงทนุ

Certified Financial Analyst 2558-2560 กรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากัด 

   CFA Institute, USA (ลีสซ่ิง)

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด

    Market Intermediaries (2016) (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 - หลักสูตร Director Certification Program 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากัด

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ธรุกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ)
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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 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากัด 

 - Cybersecurity Threatscape and You (บริการงานด้านฝึกอบรม)

   บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

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

    and the opportunity in Thailand 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด (หลักทรัพย์จัดการกองทนุ)

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด

(เช่าซ้ือ)

2554-2560 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ ลีสซ่ิง จ ากัด 

(ลีสซ่ิง)

2552-2560 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด

(ลีสซ่ิง)

อ่ืนๆ

-

19. 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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

20. 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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

21. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง 47 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)

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ อ่ืนๆ

   ต่อต้านการทจุริต -

22. 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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต
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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

23. 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
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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

24. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ 50 Master of Business Administration (Computer) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    Oregon State University 2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต บุริมสิทธ ิ              - 2560-2561 ผู้อ านวยการสายอาวุโส (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ (ธรุกิจการเงิน) 

การอบรมภายใน 2554-2560 หวัหนา้จัดการลงทนุ 

 - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset อ่ืนๆ

   and the opportunity in Thailand 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

   บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด (ใหบ้ริการจัดอันดับความนา่เช่ือถือใหก้ับธรุกิจต่างๆ)

 - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance 

   into Corrupt-less Society

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต

25. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส 51 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ             8,000    - กลุ่มทสิโก้

      ผู้อ านวยการสายอาวุโส    สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   (ร้อยละ 0.00) ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสายอาวุโส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การตลาดทัว่ไป)  เกียรตินยิมอันดับ 2 บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ ากัด

หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นที ่21 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (ธรุกิจการเงิน) 

   สถาบันวิทยาการตลาดทนุ อ่ืนๆ

หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที ่23 2561-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทนุ

   สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

นกัวางแผนการเงิน Certified Financial Planner (CFP)

   สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

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

   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

   ต่อต้านการทจุริต
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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

26. 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

-

27. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ 53 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      ผู้อ านวยการสายอาวุโส    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - 2561-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสายอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

      เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทสิโก้อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด

2557-2561 กรรมการผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

28. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ 42 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้บริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - ก.พ.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้บริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

Bachelor of Commerce (Finance & Economics) (การลงทนุ)

   University of Wollongong, Australia ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด

(บริการบัตรเครดิต)

อ่ืนๆ

-

29. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์ 38 Master of Arts in Economics สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      หวัหนา้วิเคราะหค์วามเสี่ยงและธรุกิจ    New York University, USA บุริมสิทธ ิ              - พ.ค.2557-ปัจจุบัน หวัหนา้วิเคราะหค์วามเสี่ยงและธรุกิจ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2553-2557 หวัหนา้วิจัยความเสี่ยง (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ

Financial Risk Manager (FRM) -

   Global Association of Risk Professionals, USA

30. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 55 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ             16,356 - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้บัญชี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    (ร้อยละ 0.00) 2552-ปัจจุบัน หวัหนา้บัญชี บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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

31. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ 42 Master of Management (Operation Research) สามัญ             13,200 - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้วางแผนและงบประมาณ    Case Western Reserve University, USA                   (ร้อยละ 0.00) ก.พ.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้วางแผนและงบประมาณ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

Master of International Economics and Finance บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประกันภัย)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด 

(ลีสซ่ิง)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอชทซีี ลีสซ่ิง จ ากัด 

(ลีสซ่ิง)

อ่ืนๆ

-

32. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ 43 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ควบคุมสินเช่ือ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ              - ม.ค.2562-ปัจจุบัน หวัหนา้ส านกัควบคุมสินเช่ือ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) ก.ค.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้ส านกัคณะกรรมการสินเช่ือ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

 -

33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ 45 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน สามัญ                  - - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ประเมินราคาทรัพย์สิน ทีอ่ยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ บุริมสิทธ ิ              - ก.ค.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้ประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การลงทนุ)

- ประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน อ่ืนๆ

- ประกาศนยีบัตรหลักสูตรนกัพัฒนาธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ -

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34. 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

-
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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

35. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ 49 บัญชีมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจธนาคาร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ              - 2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต 2553-2560 หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจหลักทรัพย์จัดการกองทนุ (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

36. นางญาณินี ภาพน้ า 48 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินยิมอันดับสอง) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ก ากับ -    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บุริมสิทธ ิ              - มี.ค.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจหลักทรัพย์จัดการกองทนุ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       ธรุกิจหลักทรัพย์จัดการกองทนุ 2557-ก.พ.2560 เจ้าหนา้ทีก่ ากับอาวุโส - ธรุกิจหลักทรัพย์จัดการกองทนุ (การลงทนุ)

2553-2557 เจ้าหนา้ทีก่ ากับ - ธรุกิจหลักทรัพย์จัดการกองทนุ

อ่ืนๆ

-

37. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์ 48 บัญชีบัณฑิต (บัญชี) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจหลักทรัพย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - 2560-ปัจจุบัน หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจหลักทรัพย์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 2553-2559 หวัหนา้ก ากับ - ธรุกิจธนาคาร (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital -

    Market Intermediaries (2016)

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

38. นางสาวช่ืนจิต ตระการรัตติ 47 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

        หวัหนา้บริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บุริมสิทธ ิ              - ส.ค.2557-ปัจจุบัน หวัหนา้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

        ด้านปฏิบัติการ บัญชีบัณฑิต (บัญชี) (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ

2551-2557 ผู้อ านวยการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด  (มหาชน)

(ธนาคารพาณิชย์)

39. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์ 45 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้กฎหมาย    มหาวิทยาลัยรามค าแหง บุริมสิทธ ิ              - 2553-ปัจจุบัน หวัหนา้กฎหมาย บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

นติิศาสตรบัณฑิต (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

40. 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
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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

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

41. นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ์ 49 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      รักษาการหวัหนา้สอบทานสินเช่ือ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บุริมสิทธ ิ              - ก.ค. 2561-ปัจจุบัน รักษาการหวัหนา้สอบทานสินเช่ือ/ผู้ช่วยหวัหนา้ตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊บ จ ากัด (มหาชน)

      ผู้ช่วยหวัหนา้ตรวจสอบภายใน บัญชีบัณฑิต ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหวัหนา้ตรวจสอบภายใน (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

42. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล 43 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      หวัหนา้บริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บุริมสิทธ ิ              - ก.ค.2561-ปัจจุบัน หวัหนา้บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

      ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี.ค.2560-ก.ค.2561 หวัหนา้ก ากับข้อมูล (การลงทนุ)

เม.ย.2558-มี.ค.2560 ผู้จัดการจัดการข้อมูล

ก.พ.2556-เม.ย.2558 ผู้ช่วยหวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

หวัหนา้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่ืนๆ

-

43. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร 58 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สามัญ            120,000 - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้นเิทศสัมพันธ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                   (ร้อยละ 0.01) 2552-ปัจจุบัน หวัหนา้นเิทศสัมพันธ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) บุริมสิทธ ิ              - (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ

-

44. นายคมสร ประกอบผล 39 บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ศูนย์วิเคราะหเ์ศรษฐกิจ    สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ              - 2561-ปัจจุบัน หวัหนา้ศูนย์วิเคราะหเ์ศรษฐกิจและกลยุทธท์สิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       และกลยุทธท์สิโก้ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2557-2560 หวัหนา้ฝ่ายกลยุทธ ์ศูนย์วิเคราะหเ์ศรษฐกิจทสิโก้ (การลงทนุ)

   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่ืนๆ

-

45. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ 56 บริหารธรุกิจบัณฑิต (การตลาด) สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้ธรุการส านกังาน    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บุริมสิทธ ิ              - 2553-ปัจจุบัน หวัหนา้ธรุการส านกังาน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

(การลงทนุ)

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

46. นางอารี อาชามงคล 49 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

      หวัหนา้จัดซ้ือและจัดการ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ              - มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน หวัหนา้จัดซ้ือและจัดการผู้จัดจ าหนา่ย บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

      ผู้จัดจ าหนา่ย วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับสอง (การลงทนุ)

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557-2561 หวัหนา้จัดหาและก ากับผู้ใหบ้ริการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด

2556-2557 Assistant Head of IT Business Alignment / IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อ่ืนๆ

-

47. นายวัศกร เทพทิม 46 Master of Information System สามัญ                  -     - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้สายทรัพยากรบุคคล    University of Manchester, UK บุริมสิทธ ิ              - 2555-ปัจจุบัน หวัหนา้สายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) (การลงทนุ)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน) 2554-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ทสิโก้ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากัด

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554-ปัจจุบัน กรรมการ (บริการงานด้านฝึกอบรม)

อ่ืนๆ

-

48. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย 46 Master of Information Systems สามัญ              8,823 - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้การจัดการทรัพยากรบุคคล    University of Memphis, USA                   (ร้อยละ 0.00) ต.ค.2556-ปัจจุบัน หวัหนา้การจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต บุริมสิทธ ิ             -    (การลงทนุ)

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) อ่ืนๆ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

49. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง 34 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) สามัญ                 -  - กลุ่มทสิโก้

       หวัหนา้บริการงานทรัพยากรบุคคล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุริมสิทธ ิ             -    ก.พ.2560-ปัจจุบัน หวัหนา้บริการงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

อักษรศาสตรบัณฑิต มี.ค.2559-ม.ค.2560 หวัหนา้หนว่ยปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล (การลงทนุ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี.ค.2558-ก.พ.2559 เจ้าหนา้ทีบ่ริการงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส

ส.ค.2557-มี.ค.2558 เจ้าหนา้ทีบ่ริการงานทรัพยากรบุคคล

อ่ืนๆ

2550 - 2557 หวัหนา้แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด

(อุตสาหกรรมอาหาร)

หมายเหตุ:      /1 รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนติิภาวะ

1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษทัมีหน้าทีรั่บผดิชอบด าเนินการจัดท าและเกบ็รักษาทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ด าเนินการเกบ็รักษารายงานการมีสว่นได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ
และผูบ้ริหาร รวมถงึด าเนินการอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

1 นายปลิว มังกรกนก 2,221,010 2,221,010 - - - - 0.28

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

2 นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

4 รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

5 ศ. ดร. ปราณี ทินกร - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

6 นางภัทรียา เบญจพลชัย - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

7 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

8 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

9 นายสถิตย์ อ๋องมณี 100,035 150,035 50,000 - - - 0.02

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - -

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี

10 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

11 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 3,644,000 3,700,000 56,000 - - - 0.46

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12 นางกฤษณา ธีระวุฒิ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

13 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 66,177 66,177 - - - - 0.01

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

14 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

15 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 79 79 - - - - 0.00

16 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 195,800 195,800 - - - - 0.00

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

17 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 286,000 286,000 - - - - 0.04

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

18 นายชาตรี จันทรงาม 30,000 30,000 - - - - 0.00

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

19 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี

20 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

21 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

22 นายพิชา รัตนธรรม - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

23 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

24 นางสาวภาวิณี องวาสิฏฐ์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

25 นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

26 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล - 79,000 - - - - 0.01

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

27 นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

28 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

29 นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี

30 นางสาวชุตินธร ไวกาสี 16,356 16,356  - - - - 0.00

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

31 นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ 13,200 13,200 - - - - 0.00

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

32 นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

33 นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

34 นางดุลยรัตน์ ทวีผล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

35 นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

36 นางญาณินี ภาพน้ า - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

37 นางสาวสกรรัตน ์มานุวงศ์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

38 นางสาวช่ืนจิต  ตระการรัตติ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

39 นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

ล าดับ รายนาม

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ระหว่างปี

40 นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 16,544 16,544 - - - - 0.00

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

41 นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

42 นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

43 นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร 126,500 120,000 (6,500) - - - 0.01

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

44 นายคมสร ประกอบผล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

45 นายสมชาติ ลาภาพงศ์ - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

46 นางสาวอารี อาชามงคล - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

47 นายวัศกร เทพทิม - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

48 นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย 8,823 8,823 - - - - 0.00

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -

49 นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - -
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  
 

A2-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

บมจ. 
ธนาคารทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. ทิสโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจ. ทิสโก้ 
อินชัวรันส์ 

โซลูช่ัน 

บจ.  
ศูนย์การเรียนรู้ 

ทิสโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. ทิสโก้  
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ. 
เอชทีซี 
ลีสซิ่ง/2 

1. นายปลวิ  มังกรกนก ID, C ID, C - - - - - - - - - - 
2. นายฮอน คิท ชิง  

(อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 
NED,  VC, 

NCC 
- - - - - - - - - - - 

3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล/4 ED, CEBD ED, CEBD C, AC - - - - - - - - - 
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ID, CAC ID, CAC - - - - - - - - - - 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร ID, CNCC - - - - - - - - - - - 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย ID, CCGC - - - - - - - - - - - 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ์ ID, CGC, AC ID, AC - - - - - - - - - - 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    NED, CGC - - - - - - - - - - - 
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี ID, AC, NCC ID, AC - - - - - - - - - - 
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) ED, EBD ED, EBD - - - - - - - - - - 
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ED, EBD, 

GCEO 
ED, EBD - C, AC - - - - - - - - 

12. นางกฤษณา ธีระวุฒ ิ A - - - - - - - - - - - 
13. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ /3 PRES, COO ED, EBD, PRES - - - - - - - - - - 
14. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /3 SEVP SEVP D - - - - - - - - - 
15. นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ /3 SEVP SEVP - - - - - - - C - - 
16. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ /3 SEVP SEVP D D - - - - - - D - 

                                                           
1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 
3 ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ไปบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ 
4 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  
 

A2-2 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

บมจ. 
ธนาคารทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. ทิสโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจ. ทิสโก้ 
อินชัวรันส์ 

โซลูช่ัน 

บจ.  
ศูนย์การเรียนรู้ 

ทิสโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. ทิสโก้  
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ. 
เอชทีซี 
ลีสซิ่ง/2 

17. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร /3 FEVP - D, CEO - - - - - - - C, CEO - 
18. นายชาตรี จันทรงาม FEVP - D D D D - D - - D - 
19. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล EVP EVP - - - -   D - - - - - 
20. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา EVP EVP - - C - - - D - - - 
21. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง EVP EVP - - - - - - D D - D 
22. นายพิชา รัตนธรรม EVP EVP - - - - - - - - - - 
23. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ ์ CS, EVP, DH CS CS CS D D   - D - - CS - 
24. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ EVP - - D, CEO - - - - - - - - 
25. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส AEVP - - D, PRES - - - - - - - - 
26. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล AEVP   - - - - - - - - - - - 
27. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย ์ AEVP - - - - D - - - - - - 
28. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ FH - - - - - - - D - - - 
29. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท ์ FH - - - - - - - - - - - 
30. นางสาวชุตินธร ไวกาส ี FH - - - - - - - - - - - 
31. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ ์ FH - - - - - D - -  D - D 
32. นางสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ FH - - - - - - - - - - - 
33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ FH - - - - - - - - - - - 
34. นางดุลยรัตน์ ทวผีล  DH - D, AC D, AC - - - - - - D - 
35. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร ์ FH - - - - - - - - - - - 
36. นางญาณินี ภาพน้ า FH - - - - - - - - - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
2 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 
3 ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ไหบ้ริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ 



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  
 

A2-3 

ช่ือ-สกุล 
บมจ. 
ทิสโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

บมจ. 
ธนาคารทิสโก้ 

บล. 
ทิสโก้ 

บลจ. 
ทิสโก้ 

บจ. 
ไฮเวย ์

บจ. ทิสโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจ. ทิสโก้ 
อินชัวรันส์ 

โซลูช่ัน 

บจ.  
ศูนย์การเรียนรู้ 

ทิสโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. ทิสโก้  
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทิสโก้/1 

บจ. 
เอชทีซี 
ลีสซิ่ง/2 

37. นางสาวสกรรัตน ์ มานุวงศ ์ FH - - - - - - - - - - - 
38. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตต ิ FH - - - - - - - - - - - 
39. นางสาวณัฎฐิน ี สุวรรณพาณิชย ์ FH - - - - - - - - - - - 
40. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบลูย ์ FH - - - - - - - - - - - 
41. นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ ์ FH - - - - - - - - - - - 
42. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล FH - - - - - - - - - - - 
43. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร FH - - - - - - - - - - - 
44. นายคมสร ประกอบผล FH - - - - - - - - - - - 
45. นายสมชาต ิ ลาภาพงศ์ FH - - - - - - - - - - - 
46. นางอารี อาชามงคล FH  - - - - - - - - - - 
47. นายวัศกร เทพทิม DH - - - - - - D, H - - - - 
48. นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชัย FH - - - - - - - - - - - 
49. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง FH - - - - - - - - - - - 
 
  



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  
 

A2-4 

หมายเหตุ : 

ประเภทกรรมการ ต าแหน่งดา้นกรรมการ ต าแหน่งดา้นบริหาร 
ID =  กรรมการอิสระ C  =  ประธานคณะกรรมการ   GCEO  =  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มทิสโก ้ 
NED =  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร VC  = รองประธานคณะกรรมการ COO  =  กรรมการอ านวยการ       
ED =  กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน A  =  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ SEVP  =  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
D =  กรรมการ CEBD  =  ประธานคณะกรรมการบริหาร FEVP  =  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส      
 EBD  =  กรรมการบริหาร EVP  =  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 CAC  =  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      AEVP  =  ผู้อ านวยการสายอาวุโส 
  AC  =  กรรมการตรวจสอบ       CEO  =  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร      
 CNCC  =  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       PRES =  กรรมการผู้จัดการใหญ ่
 NCC  =  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      H =  ผู้อ านวยการศูนย ์
 CCGC  =  ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ      DH  =  หัวหน้าสายงาน 
 CGC  =  กรรมการก ากับดูแลกิจการ      FH  =  หัวหน้าหน่วยงาน 
 CS  = เลขานุการบริษัท -  =  ไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
 
 



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนา้งานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (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 อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) (ประกันภัย)

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Certified Fraud Examiner (CFE) ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 

   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA (เช่าซ้ือ)

 - 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 ธันวาคม 

2561 

วัตถุประสงค์ 
การประเมินราคา 

บริษัท 
ผู้ประเมิน 

วันที่ 
ในรายงาน 

รายช่ือผู้ประเมินหลัก 

อาคารชุด 
สานักงานและ 
ส่วนปรับปรุง 

2,499,600,000 เพื่อปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ที่ 
สนส. 7/2558 เรื่อง องค์ประกอบ
ของเงินกองทุนส าหรับธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 
และมาตรฐานการบัญช ีเรื่อง
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์

บริษัท ซีบีอาร์อ ี
(ประเทศไทย) จ ากัด 

7 พฤศจิกายน 
2561 

คุณเพ็ญธิดา ศรีสว่าง วฒ. 311 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 
 

ในระหว่างปี  2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการบริหารจ านวน 4 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 

กรรมการทุกท่านด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2561 ยกเว้นนายทาคาชิ คุโรเมะ ที่ด ารง
ต าแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 และแสดงความจ านงไม่ขอรับการเสนอชื่อ เพื่อรับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอีกหลังจากวาระของตนส้ินสุดลง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ก าหนดและน าเสนอแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

3. ติดตามผลการด าเนินงานรวมของสายธุรกิจภายในกลุ่ม รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ 

4. จัดท า ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ส าคัญและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณ ี

5. ทบทวนระดับความเส่ียงของกลุ่ม รวมถึงรับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา 

6. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ส าคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ  

7. จัดท าแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทบทวนและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

8. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจและมีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะการโอนขายธุรกิจบัตร เครดิตให้แก่
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ 

9. อนุมัติสายธุรกิจใหม่ของบริษัท ไฮเวย์ จ ากัด เพื่อประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกัน 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทย่อยในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ยกเว้นธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 
ทิสโก้ จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด  

11. แต่งตั้งและดูแลคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา 
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12. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท  

13. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

14. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบัน 

คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ก าหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

- อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล - 

  (นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

17 มกราคม 2562 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท 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
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่
มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อัน
ได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 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
การบัญชีที่บริษัทใช้ในการจัดท างบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลก่อนเผยแพร่ สู่สาธารณะ   
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท
เพียงพอและถูกต้องตามที่ควร  รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และ หน่วยงานสอบทานสินเชื่อ ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการสอบทาน
สินเชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผล  

 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและอนุมัตินโยบาย กฎบัตรของหน่วยงานก ากับ รวมถึงสอบทานและ
ประเมินแผนและรายงานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ าปี กิจกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่ก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร พร้อมทั้งประเมินแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการอย่างเข้มงวด 

 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องส าคัญที่เน้นใน
การตรวจสอบรายไตรมาสและประจ าปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น
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เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่า
สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท ส านักงานอีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการก าหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวนโยบายร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เรื่องการก ากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากับ ว่า 
รายการท่ีเกิดขึ้นเป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 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 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

      อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

                    (รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 

          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          14 กุมภาพันธ์ 2562  
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เอกสารแนบ 7 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน และมีกรรมการ
อิสระเป็นประธาน ดังนี ้

1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นายฮอน คิท ชิง   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

3. นายสถิตย์ อ๋องมณี   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 
สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับ
สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อรักษาไว้ซึ่งโครงสร้าง
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของกลุ่มทิสโก้ 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้การรับรองแล้ว มสีาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ทบทวนหลักเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการและการคัดเลือกกรรมการของกลุ่มทิสโก้ โดยปรับปรุงตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
กรรมการของสถาบันการเงิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ทบทวนทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม และจ าเป็นส าหรับคณะกรรมการ และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

3. เสนอจ านวนกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริ ษัทและ
ของธนาคารทิสโก้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

4. ทบทวนนโยบายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและผลงานที่กรรมการท าให้แก่บริษัท และเทียบเคียงได้กับบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม  และเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

6. เสนอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ รวมถึง 
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  

7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของธนาคารทิสโก้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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8. จัดท าแนวทางและแบบสอบถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2561 เพื่อทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองว่าได้บรรลุผลในบทบาทความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้เพียงใด และระบุแนวทางส าหรับ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

9. รับทราบผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระของ
กรรมการ และน าเสนอผลต่อคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบัน และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

10. พิจารณาและให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดทางธุรกิจที่น าเสนอโดยผู้บริหาร ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

12. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอ านวยการและการปรับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

13. พิจารณาการวางแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน 

14. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนและเงินพิเศษแก่พนักงาน ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร ส าหรับปี 2561 

15. ทบทวนกฎบัตรและจัดท าแผนงานประจ าปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

16. รับทราบการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและการวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรม

ที่ส าคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิ บัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตร และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 
 

   - ปราณี ทินกร - 

     (ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  26 กุมภาพันธ์ 2562 
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เอกสารแนบ 8 

รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย  ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  กรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ 

3. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ  และกรรมการท่ีไมม่ีส่วนร่วมบริหารงาน 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีหน้าที่ก าหนดทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก ากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร ปกป้องสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มทิสโก้ 

ในปี 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้เข้าประชุมครบทุกท่านรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. พิจารณาและเสนอแนะการปรับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนพิจารณาจัดตั้งนโยบายการแจ้งเบาะแส และทบทวนแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติ
อื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการและกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณารายงานผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนอาเซียน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ต่อคณะกรรมการ 

3. พิจารณานโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาความยั่งยืน 
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

4. พิจารณารายงานความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร 

5. พิจารณาขั้นตอนการขอการรับรองมาตรฐานโครงการต่อต้านการทุจริตกับแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต 

6. พิจารณาโครงสร้าง การจัดตั้ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง เพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 
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7. พิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการแบบไขว้ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณา 

8. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติเรื่องอ านาจอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

9. รับทราบความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

10. พิจารณารายงานค่าใช้จ่ายที่อนุมัติด้วยตนเองของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

11. ทบทวนกฎบัตรและแผนงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ กับกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามที่ก าหนดใน
กฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 

 - ภัทรียา เบญจพลชัย - 

(นางภัทรียา เบญจพลชัย) 
 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

14 กุมภาพันธ์ 2561 
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ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ี
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 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
ตนเอง  

แบบประเมินนี้ 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 

บริษัทควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การ
ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผล
และแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

  

                                           
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal 

Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (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 าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 
        1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
        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 าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถงึการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 
        1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
        1.2.4 มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใหพ้นักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้ง
มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
        1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 
(compliance unit) 
        1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
        1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
 
/ 
/ 

 

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 

 
/ 
/ 
/ 

 

 

  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนนิการ
ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

/  

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจทีช่ัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

/  

2.3  คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกจิของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพนัธ์อื่นใด 
อันอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน  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
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกจิและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคญั ซึ่งท าให้เกดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ 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 การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบคุลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่านี้
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

/  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

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 าหนดวัตถุประสงค์ไวอ้ย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

/  
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธรุกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าที่งานต่างๆ   

/  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนนิงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง /  
7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  

/  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น 
(acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความ
เส่ียง (sharing) 

/  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต 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 าให้เกดิแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก าหนดไว ้ /  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด 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 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ชว่ยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เชน่ 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจา่ยวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี ้
          10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
          10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การใหกู้้ยืม  การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ว
ว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืน
หนี้ตามก 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 
 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

/  

12. องค์กรจัดให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได ้

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 าหนดแนวทาง
ให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

/  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ /  
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ 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 าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่
เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่สนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

/  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 
        13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
        13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

 
/ 
/ 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนนุใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การส่ือสารที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น 
การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ตดิตอ่เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3 บริษัทจัดให้มชี่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

/  

15. องค์กรได้สื่อสารกับหนว่ยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่หรือหน่วยงานนักลงทนุ
สัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

/  
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตดิตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบัติ 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. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาตอ่บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตา่งจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

/  

17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน 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 10 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ใช้ ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส 
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงจากการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
ให้ความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัทและและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

 

 

ปลิว มังกรกนก 

(นายปลิว มังกรกนก) 

ประธานคณะกรรมการ 

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล 

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและ กระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.9 และ 3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
จ านวน 240,654  ล้านบาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 11,665 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ การประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเพิ่มด้วยจ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งอาศัยข้อสมมติฐาน
ในการประมาณการหลายประการ ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติ
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ดังกล่าวส าหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการท าความเข้าใจกระบวนการประมาณการและการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของกลุ่มบริษัท ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ การรับช าระหนี้ของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ได้แก่ กระบวนการจัดชั้นหนี้ การประเมิน
มูลค่าหลักประกัน โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว้ การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญกับแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติที่กลุ่มบริษัทใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ความสม่ าเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติ
ดังกล่าว และพิจารณาวิธีการที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ในการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท 
สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และทดสอบความถูกต้องของการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  
ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ค านวณโดยผู้บริหารโดยการสุ่มเลือกลูกหนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของสถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นหนี้ ความมีอยู่จริงของหลักประกัน และทดสอบการค านวณมูลค่าหลักประกัน  
และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทก าหนดส าหรับการกันเงินส ารองเป็นรายลูกหนี้ และข้าพเจ้า 
ได้ทดสอบการค านวณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหาย 
ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหน้ี (Loss given default) และทดสอบการค านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวส าหรับการกันเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) 

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.1 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงินให้สินเชื่อที่รับรู้ในปี 2561 จ านวน 16,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท 
โดยข้าพเจ้าให้ความสนใจในการรับรู้รายได้ดังกล่าวเนื่องจากมีลูกค้าจ านวนมากราย ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ 
และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสัญญาเงินให้สินเชื่อมีหลากหลายประเภทและมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน 
ท าให้กลุ่มบริษัทมีวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของสัญญา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยโดยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการตรวจสอบ
รายได้ดอกเบี้ยว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษาท าความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติงานของระบบการควบคุม
ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการปล่อยสินเชื่อ การรับช าระเงิน การรับรู้
รายได้ดอกเบี้ย และการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ
เงินให้สินเชื่อ การรับช าระหนี้ และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบาย
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยและสุ่มตรวจสอบ
รายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท าผ่านใบส าคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี ้



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-4 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ัน มีความขัดแย้งที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไข 
ที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด า เนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได ้

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง    
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น  ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ  

จากเรื่องทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี ้

 
สมใจ คุณปสุต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562 



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

เงินสด 1,191,800     1,324,808     70                 70                 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.2 54,071,389   44,647,149   641,395        237,201        

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 3.3 5,685            -                    -                    -                    

เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 9,012,345     7,547,143     780,284        869,582        

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและการร่วมค้าสุทธิ 3.5 800,151        573,925        20,069,127   20,069,104   

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้ 261,056,899 271,125,255 2,075,000     3,540,000     

   ดอกเบีย้ค้างรับ 642,526        715,653        -                    -                    

   รวมเงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 261,699,425 271,840,908 2,075,000     3,540,000     

   หัก: รายได้รอตัดบญัชี (20,402,559)  (19,741,455)  -                    -                    

   หัก: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 3.7 (11,665,492)  (11,447,166)  -                    -                    

   หัก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3.7 (8,146)           (8,948)           -                    -                    

รวมเงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 229,623,228 240,643,339 2,075,000     3,540,000     

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.8, 3.9 10,857          5,274            -                    -                    

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3.10 39,388          32,396          831,043        834,503        

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.11 2,992,229     2,653,195     957,714        864,555        

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ 3.12 448,222        537,696        159,531        182,482        

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี 3.30 991,525        743,145        152,571        150,550        

ลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 948,528        2,342,040     -                    -                    

เงินปนัผลค้างรับจากบริษัทยอ่ย 3.34 -                    -                    5,258,642     4,132,342     

สินทรัพยอ่ื์น 3.13 2,409,287     2,338,299     166,983        165,801        

รวมสินทรัพย์ 302,544,634 303,388,409 31,092,360   31,046,190   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสิน

เงินรับฝาก 3.14 193,108,310 180,803,844 -                    -                    

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3.15 4,374,674     4,017,507     -                    -                    

หนีสิ้นจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238,219        431,361        -                    -                    

หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ 3.3 10,653          29,815          -                    -                    

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มื 3.16 55,556,919   71,078,619   5,840,000     7,440,000     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.17 827,442        734,853        176,986        154,228        

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 3.30 8,499            15,633          -                    -                    

เจ้าหนีธุ้รกจิหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 995,276        2,216,256     -                    -                    

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 881,275        729,377        9,871            34,268          

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 753,846        849,052        4,916            24,690          

หนีสิ้นอ่ืน 3.18 7,960,065     7,750,327     1,481,562     1,433,367     

รวมหน้ีสิน 264,715,178 268,656,644 7,513,335     9,086,553     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-8 

 
   

 

 

 

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

(นายชาตรี จันทรงาม) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

สายควบคุมการเงินและบริหารความเส่ียง 
 
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้บริุมสิทธิ 33,858 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 339               339               339               339               

      หุน้สามัญ 800,669,437 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 8,006,694     8,006,694     8,006,694     8,006,694     

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

   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

      หุน้บริุมสิทธิ 9,859 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 99                 99                 99                 99                 

      หุน้สามัญ 800,645,624 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 8,006,456     8,006,456     8,006,456     8,006,456     

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

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้

   ส่วนเกนิมูลค่าหุน้บริุมสิทธิ -                    -                    87                 87                 

   ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 1,018,408     1,018,408     7,031,436     7,031,436     

     1,018,408     1,018,408     7,031,523     7,031,523     

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 1,753,824     1,653,202     257,304        241,442        

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 801,000        801,000        801,000        801,000        

   ยงัไม่ได้จัดสรร 26,116,740   23,125,364   7,482,643     5,879,117     

ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 37,696,527   34,604,529   23,579,025   21,959,637   

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 132,929        127,236        -                    -                    

รวมส่วนของเจ้ำของ 37,829,456   34,731,765   23,579,025   21,959,637   

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 302,544,634 303,388,409 31,092,360   31,046,190   

-                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรหรือขำดทุน:

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายได้ดอกเบีย้ 3.22 17,690,276     16,381,521     67,293            52,349            

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 3.23 (5,075,507)      (4,814,374)      (89,470)           (96,201)           

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 12,614,769     11,567,147     (22,177)           (43,852)           

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,339,093 6,344,652 -                      -                      

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (243,666)         (245,964)         (17,857)           (16,983)           

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 3.24 6,095,427       6,098,688       (17,857)           (16,983)           

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต

   เงินตราต่างประเทศ 3.25 6,339              (83,857)           (6,700)             (84,761)           

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 496,291          41,968            23                   -                      

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 3.5.2 222,708          130,420          -                      -                      

รายได้เงินปนัผลรับ 3.5.1 62,584            138,178          5,258,642       4,132,342       

ค่าปรับทีเ่กีย่วเนือ่งจากเงินให้สินเช่ือ 331,035          375,524          -                      -                      

รายได้การบริหารงานสนับสนุน 3.34 -                      -                      2,156,929       2,117,903       

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 3.28 204,018          125,952          70,905            88,995            

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 20,033,171     18,394,020     7,439,765       6,193,644       

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 5,839,300       5,073,893       1,103,288       1,153,393       

ค่าตอบแทนกรรมการ 16,425            12,740            16,425            12,740            

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 1,213,428       1,148,613       469,704          431,075          

ค่าภาษีอากร 303,080          252,389          2,241              2,214              

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 3.29 1,381,034       1,183,075       136,920          116,603          

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 8,753,267       7,670,710       1,728,578       1,716,025       

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 3.27 2,701,452       3,078,651       -                      -                      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 8,578,452       7,644,659       5,711,187       4,477,619       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.30 1,663,017       1,486,816       84,392            60,530            

ก ำไรส ำหรับปจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 6,915,435       6,157,843       5,626,795       4,417,089       

กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปจีำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 5 128,306          (40,536)           -                      -                      

รวมก ำไรส ำหรับปี 7,043,741       6,117,307       5,626,795       4,417,089       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเปน็บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-10 

 
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 3.31

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 3.20 (233,032)         270,399          (82,598)           172,458          

ส่วนแบง่ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมค้า:

   การปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า 3,517              755                 -                      -                      

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 45,062            (55,109)           16,520            (34,492)           

รายการทีจ่ะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (184,453)         216,045          (66,078)           137,966          

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 3.21 387,623          -                      106,651          -                      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3.17 (56,943)           (155,385)         (29,510)           (36,641)           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (66,712)           30,909            (15,428)           7,328              

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 263,968          (124,476)         61,713            (29,313)           

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 79,515            91,569            (4,365)             108,653          

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 79,515            91,569            (4,365)             108,653          

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 6,994,950       6,249,412       5,622,430       4,525,742       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการด าเนินงานทีย่กเลิก 128,306          (40,536)           -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 7,123,256       6,208,876       5,622,430       4,525,742       

กำรแบง่ปนัก ำไร

ส่วนท่ีเปน็ของบริษัทฯ 3.33

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 6,887,379       6,130,544       5,626,795       4,417,089       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปจีากการด าเนินงานทีย่กเลิก 128,306          (40,536)           -                      -                      

ก าไรส าหรับปส่ีวนทีเ่ปน็ของบริษัทฯ 7,015,685       6,090,008       5,626,795       4,417,089       

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 28,056            27,299            

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานทีย่กเลิก -                      -                      

ก าไรส าหรับปส่ีวนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 28,056            27,299            

7,043,741       6,117,307       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเปน็บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กำรแบง่ปนัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเปน็ของบริษัทฯ 3.33

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 6,966,734       6,222,446       5,622,430       4,525,742       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปจีากการด าเนินงานทีย่กเลิก 128,306          (40,536)           -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปส่ีวนทีเ่ปน็ของบริษัทฯ 7,095,040       6,181,910       5,622,430       4,525,742       

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 28,216            26,966            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปจีากการด าเนินงานทีย่กเลิก -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปส่ีวนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสีย

   ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 28,216            26,966            

7,123,256       6,208,876       

ก ำไรต่อหุ้นของผูถ้อืหุ้นของบริษัทฯ

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 3.33

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทฯ

   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 8.60                7.66                7.03                5.52                

   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานทีย่กเลิก 0.16                (0.05)               -                      -                      

8.76                7.61                7.03                5.52                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเปน็บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-12 

 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้จากการด าเนินงานต่อเนือ่ง 8,578,452       7,644,659       5,711,187       4,477,619       

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้จากการด าเนินงานทีย่กเลิก 128,306          (1,042)             -                      -                      

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 8,706,758       7,643,617       5,711,187       4,477,619       

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้

   เปน็เงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 390,757          350,638          153,967          135,767          

   หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 4,898,708       5,064,167       -                      -                      

   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย (222,708)         (130,420)         -                      -                      

   ค่าเผ่ือขาดทุนจากมูลค่าทีล่ดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ) (1,355)             (3,671)             1                     -                      

   ค่าเผ่ือขาดทุนจากมูลค่าทีล่ดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลับ) (268)                394                 -                      -                      

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (495,267)         (38,157)           -                      -                      

   (ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า (6,455)             83,376            6,700              84,761            

   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (5,661)             (12,997)           (972)                (7,594)             

   (ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม

      ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (6,992)             (239)                3,460              (15,568)           

   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 472                 3,441              1                     -                      

   ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (71,336)           (81,678)           -                      -                      

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 83,138            42,708            14,286            7,996              

   รายได้ค้างรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 261,429          (317,317)         6,112              (23,793)           

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 536,621          601,873          11,556            215,440          

    รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (12,828,669)    (11,654,786)    22,177            43,852            

    รายได้เงินปนัผล (62,584)           (138,178)         (5,258,642)      (4,132,342)      

    เงินสดรับดอกเบีย้ 17,680,774     16,743,707     67,263            52,365            

    เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (3,844,808)      (3,824,667)      (113,867)         (80,507)           

    เงินสดรับเงินปนัผล 62,584            138,178          4,132,342 2,762,188

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,018,179)      (1,484,013)      (102,748)         (102,900)         

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 13,056,959     12,985,976     4,652,823       3,417,284       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (9,424,150)      (6,579,740)      (404,194)         296,362          

   เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี้ 4,253,506       3,718,910       1,465,000       (1,736,900)      

   ลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 1,393,513       (968,284)         -                      -                      

   ลูกหนีส้ านักหักบญัชี (114,224)         144,621          -                      -                      

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,849,032       2,071,939       -                      -                      

   สินทรัพยอ่ื์น -201,668 -883,412 -7,262 -59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-13 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 12,304,466     11,114,657     -                      -                      

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 357,167          (1,179,096)      -                      -                      

    หนีสิ้นจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (193,142)         251,119          -                      -                      

   เจ้าหนีธุ้รกจิหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (1,220,980)      705,386          -                      -                      

   ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มืระยะส้ัน (25,021,700)    8,072,700       (1,600,000)      1,510,000       

   เจ้าหนีส้ านักหักบญัชี (52,820)           113,385          -                      -                      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (47,493)           (39,353)           (21,037)           (14,639)           

   หนีสิ้นอ่ืน (1,099,657)      (395,852)         36,639            27,623            

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (4,161,191)      29,132,956     4,121,969       3,499,671       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (12,333,737)    (7,578,768)      -                      -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11,125,400     7,447,916       -                      -                      

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (191,004)         (203,271)         (72,607)           (56,175)           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (77,495)           (116,253)         (47,268)           (48,781)           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,061              13,006            972                 7,594              

เงินสดจ่ายจากการซ้ือบริษัทยอ่ย -                      -                      (24)                  (600,022)         

เงินสดจ่ายซ้ือธุรกจิ -                      (18,394,496)    -                      -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,468,775)      (18,831,866)    (118,927)         (697,384)         

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 20,000,000     19,600,000     -                      -                      

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

เงินปนัผลจ่าย (4,003,042)      (2,802,287)      (4,003,042)      (2,802,287)      

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 5,496,958       (10,125,287)    (4,003,042)      (2,802,287)      

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (133,008)         175,803          -                      -                      

เงินสด ณ วนัต้นปี 1,324,808       1,149,005       70                   70                   

เงินสด ณ วันปลำยปี 1,191,800       1,324,808       70                   70                   

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

 

A10-14 

 

รายการปรับปรุง

จากการรวมกจิการ ส่วนของผู้มี

ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) ทุน ส่วนแบง่ ตามแผน รวม ส่วนได้เสีย

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกนิทุน ก าไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ทีไ่ม่มีอ านาจ

ส่วนเกนิมูลค่า เงินลงทุน จากการตีราคา เบด็เสร็จอ่ืน การถอืหุน้ภายใต้ รวมองค์ประกอบอ่ืน ผู้ถอืหุน้ของ ควบคุมของ

หมายเหตุ หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามัญ หุน้สามัญ เผ่ือขาย สินทรัพย์ ในการร่วมค้า การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของเจ้าของ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทฯ บริษัทยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 108             8,006,447   1,018,408    (118,382)     889,264      (3,012)             679,266           1,447,136           801,000      19,951,807 31,224,906 100,637      31,325,543     

เงินปนัผลจ่าย 4 -                  -                  -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 (2,802,287) (2,802,287) -                 (2,802,287)      

ก าไรส าหรับปี -                  -                  -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 6,090,008   6,090,008   27,299        6,117,307       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                  -                   215,290      -                  755                 -                      216,045              -                 (124,143)    91,902        (333)           91,569            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -                  -                   215,290      -                  755                 -                      216,045              -                 5,965,865   6,181,910   26,966        6,208,876       

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                  -                  -                   -                  (9,979)         -                      -                      (9,979)                -                 9,979          -                 -                 -                      

หุน้บริุมสิทธิซ่ึงใช้สิทธิแปลงสภาพเปน็หุน้สามัญ (9)                9                 -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 -                 -                 -                 -                      

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยลดลง -                  -                  -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 -                 -                 (367)           (367)                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 99               8,006,456   1,018,408    96,908        879,285      (2,257)             679,266           1,653,202           801,000      23,125,364 34,604,529 127,236      34,731,765     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 99               8,006,456   1,018,408    96,908        879,285      (2,257)             679,266           1,653,202           801,000      23,125,364 34,604,529 127,236      34,731,765     

เงินปนัผลจ่าย 4 -                  -                  -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 (4,003,042) (4,003,042) -                 (4,003,042)      

ก าไรส าหรับปี -                  -                  -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 7,015,685   7,015,685   28,056        7,043,741       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                  -                   (187,970)     310,099      3,517              -                      125,646              -                 (46,291)      79,355        160             79,515            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -                  -                   (187,970)     310,099      3,517              -                      125,646              -                 6,969,394   7,095,040   28,216        7,123,256       

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                  -                  -                   -                  (25,024)       -                      -                      (25,024)              -                 25,024        -                 -                 -                      

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยลดลง -                  -                  -                   -                  -                  -                      -                      -                         -                 -                 -                 (22,523)      (22,523)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 99               8,006,456   1,018,408    (91,062)       1,164,360   1,260              679,266           1,753,824           801,000      26,116,740 37,696,527 132,929      37,829,456     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสมทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
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ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) ทุน ส่วนเกนิทุน

จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองค์ประกอบอ่ืน

หมายเหตุ หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามัญ หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามัญ เงินลงทุนเผ่ือขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจ้าของ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 108               8,006,447     95                 7,031,428     (121,509)                226,487           104,978                801,000        4,292,126     20,236,182   

เงินปนัผลจ่าย 4 -                    -                    -                    -                    -                             -                      -                           -                    (2,802,287)    (2,802,287)    

ก าไรส าหรับปี -                    -                    -                    -                    -                             -                      -                           -                    4,417,089     4,417,089     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                    -                    -                    -                    137,966                 -                      137,966                -                    (29,313)         108,653        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    -                    137,966                 -                      137,966                -                    4,387,776     4,525,742     

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                    -                    -                    -                    -                             (1,502)             (1,502)                  -                    1,502            -                    

หุน้บริุมสิทธิซ่ึงใช้สิทธิแปลงสภาพเปน็หุน้สามัญ (9)                  9                   (8)                  8                   -                             -                      -                           -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 99                 8,006,456     87                 7,031,436     16,457                   224,985           241,442                801,000        5,879,117     21,959,637   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 99                 8,006,456     87                 7,031,436     16,457                   224,985           241,442                801,000        5,879,117     21,959,637   

เงินปนัผลจ่าย 4 -                    -                    -                    -                    -                             -                      -                           -                    (4,003,042)    (4,003,042)    

ก าไรส าหรับปี -                    -                    -                    -                    -                             -                      -                           -                    5,626,795     5,626,795     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                    -                    -                    -                    (66,078)                  85,320             19,242                  -                    (23,607)         (4,365)           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    -                    (66,078)                  85,320             19,242                  -                    5,603,188     5,622,430     

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                    -                    -                    -                    -                             (3,380)             (3,380)                  -                    3,380            -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 99                 8,006,456     87                 7,031,436     (49,621)                  306,925           257,304                801,000        7,482,643     23,579,025   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุน้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและแสดงรายการในงบการเงนิและนโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
การแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2558 เรื่อง การจัดท า
และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2558 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี       

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม  

ก. งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัททิสโก้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.1 

ข. บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค. บริษัทฯ น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันทีบ่ริษัทฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง. งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ  

จ. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ. ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษัทฯ  และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

1.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-18 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าการน ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการ
ดังต่อไปนี ้

- รายได้การจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม - บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้พิจารณาเกณฑ์รับรู้
รายได้การจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ผลตอบแทนต่อปีของกองทุนท่ีบริษัทรับบริหารสูงกว่าเกณฑ์
อ้างอิงผลการด าเนินงานของกองทุน โดยจะรับรู้เป็นรายได้ตอนส้ินปี ซึ่งถือว่ารายได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วจาก
เดิมที่รับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่บริหารกองทุน 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1.5.1 การรับรู้รายได้ 

ก)   ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช าระ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 
สัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจ าน าทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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บริษัทย่อยมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับส าหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกิน
ก าหนดหนึ่งเดือน และส าหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นท่ีผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบ
ก าหนดช าระจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี ส าหรับการ
บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด 

กรณีเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งค้างช าระดอกเบี้ยเกินกว่าก าหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้ดอกเบี้ยเป็น
รายได้ และจะรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อดังกล่าวตามเกณฑ์เงินสด 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อบริษัทย่อยได้รับช าระหนี้ที่ค้างเกินก าหนด
ช าระแล้ว 

ข)  ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิใน
การรับเงินปันผล 

ค)  ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ 
วันที่เกิดรายการ   

ง) ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

จ)  ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

1.5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจ าน าทะเบียน 

บริษัทย่อยบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการ ให้เช่าซื้อและเงิน
ให้กู้ยืมสินเชื่อจ าน าทะเบียน โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้
ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ 

1.5.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืน
ภาคเอกชนโดยมีการก าหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมี
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สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน  

ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน บริษัทย่อยได้รับหลักทรัพย์ภายใต้
สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถน าหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปท าสัญญาซื้อคืนอีก
ทอดหนึ่งหรือขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้ 

1.5.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์
นั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและหักด้วยค่าเผ่ือ     
การด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ฉ) บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกเงินลงทุนซึ่งบริษัทย่อยได้รับโอนจากลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 20 เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม เนื่องจาก
บริษัทย่อยต้องจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวภายในระยะเวลาตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันท าการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
และของตราสารหนี้ภาคเอกชน ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ ายุติธรรมของ    
หน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 

ซ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และเงิน
ลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ฌ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ญ) ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปล่ียน 
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ฎ) รายการซื้อขายเงินลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบก าหนดช าระ (Settlement date) 

1.5.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซื้อสุทธิจาก
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ในกรณีลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอนได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษัทย่อยจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าว
ไปเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรม
จากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ี บริษัทย่อยพิจารณาบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจะบันทึกเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ใช้ในการแลกเปล่ียนบวกด้วยต้นทุนทางตรง หลังจากนั้นจะท า
การวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

1.5.6 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี 

ลูกหนี้ส านักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านส านักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึง
เงินที่ได้น าไปวางเป็นประกันกับส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการท าธุรกรรมอนุพันธ ์

เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านส านักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

1.5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลดรับล่วงหน้าของ  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิ
จากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง    
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.5.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์
ด้วยเงินสด ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี 
ประนอมหนี้หรือผ่อนช าระ 
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1.5.9 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ก) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มด้วย
จ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลักประกันประกอบ  

ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ   บริษัทย่อยกันส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามล าดับ 

ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพท่ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ยกเว้นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนด้อยคุณภาพ บริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ
ลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ บริษัทย่อยกันเงินส ารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจาก
ประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน 

ทั้งนี้การกันส ารองดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2559 

ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย          
โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน และตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับช าระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐาน    
การจัดชั้นและการตั้งส ารองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ      
ตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยอื่นประกอบ 

ค) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อกันเงินส ารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุน
จากประสบการณ์ในอดีตประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

ง) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมอื่นกันเงินส ารองส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน      
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามล าดับ ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย
และสงสัยจะสูญ บริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ของยอดหนี้
ตามบัญชีหลังหักหลักประกัน 

จ) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจ านวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้             
ซึ่งพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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ฉ) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ
จะน าไปลดยอดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกหักจากบัญชีค่าเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ     
ในรอบบัญชีที่ได้รับคืน 

1.5.10 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา” 
โดยบริษัทย่อยบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหน้ีที่บริษัทย่อยยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้ บริษัทย่อยค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหน้ีโดยค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต 
คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหน้ี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต ่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่ บริษัทย่อยจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด 
ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการ
ยินยอมลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินส ารองที่กันไว้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี ้

1.5.11 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บันทึกสินทรัพย์ประเภทเงินสดที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์บัญชีเงินสด และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ในบัญชีเพื่อลูกค้าของบริษัท            
เพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทย่อยจะตัดรายการดังกล่าวในส่วนท่ีไม่มีภาระค้ าประกัน
ออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น 

1.5.12 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่ อยจะเข้าเป็น
คู่สัญญากับผู้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 

บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้น าไปให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหน้ีหุ้นยืม” และบันทึก
บัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน าไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันส้ินปี บริษัทย่อย
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ส้ินวันท าการสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน        
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทย่อยบันทึกเงินสดที่น าไปวางเป็นประกันหรือเงินสดที่ลูกหนี้ยืม
หลักทรัพย์น ามาวางเป็นประกันในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” 
ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 
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1.5.13 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินท่ียึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินก าหนดช าระเป็นเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ี
ได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
มูลค่าที่จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกส ารองเผ่ือการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายรับรู้       
เมื่อมีการจ าหน่าย 

1.5.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดขึ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี (ถ้ามี) 

1.5.15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดส านักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดส านักงานในราคาทุน ณ วันท่ีได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว       
เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับรู้จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม        
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงโดยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
ในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
สินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง โดยจ านวนของส่วนเกินทุนท่ีโอนไปยังก าไรสะสมจะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาที่ค านวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุน
สะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดส านักงานและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ โดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้น
การคิดค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่ือสารค านวณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ  
3 ปี โดยวิธีผลรวมจ านวนปีท่ีใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคารและห้องชุดส านักงาน  - 18 - 35 ปี 
ส่วนปรับปรุงส านักงาน - 5, 20 ปี 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์  - 3, 5 ปี 
ยานพาหนะ  - 5, 6 ปี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเส่ือมราคาที่ค านวณได้ข้างต้น ดังต่อไปนี ้

-  ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่ค านวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

-  ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า       
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออก
จากบัญชี 

1.5.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี ้

กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจ านวนปีการใช ้ - ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวธิีเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจ านวนปีการใช ้ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธ ิ - 3 ปี โดยวิธีผลรวมจ านวนปีท่ีใช้งาน 
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1.5.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษี
หรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็น
ค่าใช้จ่ายได้แล้วในการค านวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมี      
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
น าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์  

1.5.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องท าการประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า    
จะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ 

1.5.19 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์    
ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรือบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มี
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สาระส าคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ถ้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมี
อ านาจควบคุม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไปตามขอบเขตของ          
ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่ อหนี้สิน
ทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบก าหนด 

1.5.20 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
แต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนอ้างอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  

1.5.21 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ 

ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงานที่จ่ายช าระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึก
ค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่วนนี้เมื่อพนักงานได้รับสิทธิเนื่องจากถือว่าได้รับบริการจากพนักงานแล้ว บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉล่ียรายวันตั้งแต่วันท่ีให้สิทธิจนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาที่
รายงานเป็นเกณฑ์ และจะรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินโบนัสค้างจ่าย ณ วันส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานแต่ละปีจนกว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่าย
ช าระโบนัสค้างจ่ายเสร็จส้ิน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินทีบ่ริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-28 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดเวลา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 

1.5.22 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

1.5.23 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง  

การบันทึกตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียงอ้างอิงตามหลักการของการบันทึกบัญชีส าหรับตราสาร
อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”)  

ก) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม บริษัทย่อยรับรู้ก าไร 
(ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ค านวณตามราคาตลาด หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นท่ียอมรับท่ัวไป กรณีที่
ไม่มีราคาตลาด 

ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าซึ่งมีไว้เพื่อค้าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค านวณจาก
ราคาที่ใช้ช าระราคา ณ ส้ินวันท าการของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

1.5.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ยกเว้น         
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน        
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน          
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

1.5.25 เครื่องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 
เรื่อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหน้ีส านักหักบัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนีท้ี่ออกและ
เงินกู้ยืม เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหน้ีส านักหักบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.38 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินน้ันมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ส าหรับเครื่องมือทางการเงินท่ี
มีระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักมากกว่า 1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้ราคาซื้อขายในตลาดเป็นตัวประมาณ
มูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด ส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส าหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรม   

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

- สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ส านักหักบัญชีเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหน้ีส านักหักบัญชี
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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- เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

- เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/
หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบรษิัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น 
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับตามจ านวนเงนิที่แสดง
ในงบการเงินหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยส าหรับการปล่อย
สินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน 

- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย   
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันส าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทย่อยได้ค านึงถึงผลกระทบของ
ความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 

1.5.26 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน ามาหักกลบกันและแสดงจ านวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมี
สิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอด
สุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน 

1.5.27 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญ  มีดังนี้ 

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 
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ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จากความเส่ียง
ด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้
สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ 
รายตัว ความน่าจะเป็นของการผิดนัดช าระหนี้ และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีต การเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะ
ยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม     
ทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 
การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องใช้      
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.10 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของอาคารชุดส านักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.11  
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ในการประมาณการนั้น 
เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

การน าบริษัทย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดท างบการเงินรวม 

ในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ  ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า บริษัทฯ มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยที่น ามารวมเพื่อจัดท างบการเงินรวมหรือไม่ 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลบริษัทฯ   

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding company) 
โดยมีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2.2 ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
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ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย 

2.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริษัทฯ  หมายถึ ง  บุคคลหรือกิ จการที่มี อ านาจควบคุ มบริษัทฯ หรือ                             
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับ
ลูกค้ารายอื่น 

3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

3.1    งบการเงินรวม 

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งรวมในการจัดท างบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้  

   (หน่วย: ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้นใน 
อัตราร้อยละของการถือหุ้น

โดยบริษัทฯ  
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2561 2560 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทย 99.99 99.99 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด จัดการกองทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด เช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด นายหน้าประกันภัย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) เช่าซื้อ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 51.00 51.00 
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3.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560  

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,527,020 745,000 2,272,020 1,148,951 800,000 1,948,951 

ธนาคารพาณิชย ์ 247,139 42,869,675 43,116,814 500,213 20,172,622 20,672,835 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 997 8,656,727 8,657,724 452 22,010,897 22,011,349 

  รวม 1,775,156 52,271,402 54,046,558 1,649,616 42,983,519 44,633,135 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 196 24,527 24,723 2,832 11,172 14,004 

รวมในประเทศ 1,775,352 52,295,929 54,071,281 1,652,448 42,994,691 44,647,139 

ต่างประเทศ       

ดอลลาร์ฮ่องกง 108 - 108 10 - 10 

รวมต่างประเทศ 108 - 108 10 - 10 

รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ 1,775,460 52,295,929 54,071,389 1,652,458 42,994,691 44,647,149 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 641,306 - 641,306 237,142 - 237,142 

  รวม 641,306 - 641,306 237,142 - 237,142 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 89 - 89 59 - 59 

รวมในประเทศ 641,395 - 641,395 237,201 - 237,201 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ที่มีภาระค้ าประกัน 
งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประเภทของการวางเป็นประกัน 

 2561 2560  

เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในประเทศ 10 10 ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
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บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม 

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 

3.3 ตราสารอนุพันธ์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) และ
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปล่ียน 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 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 
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3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
เงินลงทนุเผ่ือขาย - มูลค่ายุติธรรม    
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,467,598 4,642,791 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 186,078 692,188 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ - 408,961 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 299,562 449,179 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ 60,777 65,540 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 780,284 869,582 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 8,792,839 7,126,781 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดั
จ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนมา 13,352 13,683 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (13,352) (13,683) 

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด  - - 
เงินลงทนุทัว่ไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 254,134 456,014 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (34,628) (35,652) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 219,506 420,362 
รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 9,012,345 7,547,143 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
เงินลงทนุเผ่ือขาย - มูลค่ายุติธรรม   
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 780,284 869,582 

รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 780,284 869,582 



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-37 

3.4.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 ครบก าหนดภายใน ครบก าหนดภายใน 

 

ไม่เกิน        
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ไม่เกิน        
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,464 3 - 7,467 4,641 - 2 4,643 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1 185 - 186 812 289 - 1,101 

รวม 7,465 188 - 7,653 5,453 289 2 5,744 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 7,464 188 - 7,652 5,452 289 2 5,743 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด         
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 13 - - 13 14 - - 14 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13) - - (13) (14) - - (14) 

รวม - - - - - - - - 

รวมตราสารหน้ี 7,464 188 - 7,652 5,452 289 2 5,743 

3.4.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
ประเภทเงินลงทุน 2561 2560 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 648 774 หลักประกันการใช้ยอดได้ดุล                      

การหักบัญช ี
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3.4.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผิดนัดช าระหน้ี 1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผิดนัดช าระหน้ี 1,460 - 1,460 

3.4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นท่ีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 มูลค่าสุทธิ จ านวน  มูลค่าสุทธิ จ านวน  
 ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน 

ชื่อหลักทรัพย์ เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 814 300 10 814 300 10 
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด - - - 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณิชย์น าเข้าและส่งออก:       
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,659 - 10 3,240 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จ ากัด 4,320 - 10 4,275 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 3,932 - 10 3,659 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  18,315 - 10 18,062 - 10 
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 19,995,882 19,995,859 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 800,151 573,925 73,245 73,245 
 800,151 573,925 20,069,127 20,069,104 

3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       

31 ธันวาคม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง         
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร                หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 17,641 17,641 3,594 2,764 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จ ากัด 

ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 1,075 1,075 140 200 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จ ากัด 

จัดการกองทุน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 110 110 935 798 

บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  เช่าซื้อและ               หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ 99.99 99.99 3 3 2 1 
 สินเชื่อรายย่อย หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 270 270 133 99 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ ากัด  

การบริการ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 22 22 35 80 

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ 
โซลูชั่น จ ากัด 

นายหน้าประกันภัย หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 137 137 390 165 

บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด 
(อยู่ในระหว่างการช าระ
บัญชี) 

เช่าซื้อ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 142 142 - - 

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ 
จ ากัด 

การบริการ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 5 5 30 25 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด การบริการ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 700 700 - - 

      20,105 20,105 5,259 4,132 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า      (109) (109)   
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ      19,996 19,996   
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3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
ลักษณะ
ธุรกิจ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ราคาทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่าตามบัญช ี
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว           
ลีสซิ่ง จ ากัด  

ลีสซิ่ง 49.00 49.00 73,245 73,245 800,151 573,925 

 
  (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
ลักษณะ
ธุรกิจ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ราคาทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า           
ของเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่าตามบัญช ี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว              
ลีสซิ่ง จ ากัด  

ลีสซิ่ง 49.00 49.00 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข)  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน              งบการเงินรวม 
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

เงินปันผลรับ                                      
ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่                       

31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว       
ลีสซิ่ง จ ากัด  

222,708 130,420 3,517 755 - - 
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ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส าคัญ 

บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ร้อยละ 49 กิจการร่วมค้าดังกล่าวด าเนินธุรกิจ
ให้เช่าแบบลีสซิ่ง เงินลงทุนในบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด บันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity method) 
ในงบการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินแบบย่อของการร่วมค้าดังกล่าวแสดงดังต่อไปนี ้

 สรุปรายการฐานะการเงิน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2561 2560 

สินทรัพย์รวม 9,439 10,327 
หนี้สินรวม (7,433) (8,794) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (372) (361) 

สินทรัพย์สุทธิ 1,634 1,172 
สัดส่วนความเป็นเจ้าของของบรษิัทฯ  ร้อยละ 49 ร้อยละ 49 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมคา้ 800 574 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้รวม 862 771 
ค่าใช้จ่ายรวม (282) (511) 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 580 260 
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้) (89) 40 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (36) (34) 

ก าไรส าหรับปี 455 266 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4 2 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 459 268 

ง) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย 300 1,008 
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3.6 เงินให้สนิเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

3.6.1   จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สนิเชื่อแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 369,084 551,542 
เงินให้สินเชื่อ 98,933,065 109,917,587 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 161,733,691 160,573,930 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 53,970 197,102 
หัก: รายได้รอตัดบัญชี (20,402,559) (19,741,455) 

 เงินรับล่วงหน้าสัญญาเชา่ทางการเงิน (32,911) (114,906) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 240,654,340 251,383,800 
บวก: ดอกเบี้ยคา้งรับ 642,526 715,653 
หัก:  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (11,665,492) (11,447,166) 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ (8,146) (8,948) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 229,623,228 240,643,339 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้   
เงินให้สินเชื่อ 2,075,000 3,540,000 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ  - - 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 2,075,000 3,540,000 
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3.6.2  จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560  

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 233,094,849 6,841,740 239,936,589 245,051,902 6,331,898 251,383,800 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 717,751 717,751 - - - 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                            
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 233,094,849 7,559,491 240,654,340 245,051,902 6,331,898 251,383,800 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,075,000 - 2,075,000 3,540,000 - 3,540,000 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                                    
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 2,075,000 - 2,075,000 3,540,000 - 3,540,000 

3.6.3   จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 

      (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ         

บริษัทย่อยอ่ืน รวม 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า      

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   
การเกษตรและเหมืองแร่ 538,998 88,335 31,161 14,373 1,901 674,768 - 674,768 
อุตสาหกรรมการผลิตและ   
การพาณิชย์ 20,749,893 1,427,083 181,499 81,825 86,390 22,526,690 - 22,526,690 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ  
การก่อสร้าง 11,328,190 204,335 57,126 22,448 26,633 11,638,732 - 11,638,732 

การสาธารณูปโภคและบริการ 24,434,715 377,707 84,322 51,388 62,892 25,011,024 - 25,011,024 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพื่อธุรกิจเช่าซื้อ 110,267,625 10,439,773 1,598,997 784,555 491,511 123,582,461 4,038,069 127,620,530 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน 21,360,877 2,588,898 849,756 213,952 39,002 25,052,485 5,328 25,057,813 
เพื่อที่อยู่อาศัย 15,889,780 625,324 278,532 224,047 563,419 17,581,102 - 17,581,102 
อ่ืน ๆ 9,198,444 781,902 274,733 143,878 144,724 10,543,681 - 10,543,681 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 213,768,522 16,533,357 3,356,126 1,536,466 1,416,472 236,610,943 4,043,397 240,654,340 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 424,610 173,134 - - 519 598,263 44,263 642,526 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ 214,193,132 16,706,491 3,356,126 1,536,466 1,416,991 237,209,206 4,087,660 241,296,866 
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      (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ         

บริษัทย่อยอ่ืน รวม 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า      

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,859,787 42,769 14,857 7,275 1,495 1,926,183 - 1,926,183 
อุตสาหกรรมการผลิตและ 
 การพาณิชย์ 20,920,245 1,173,805 133,149 66,408 107,190 22,400,797 - 22,400,797 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ 
 การก่อสร้าง 15,178,993 167,588 50,014 18,649 17,639 15,432,883 - 15,432,883 
การสาธารณูปโภคและ
บริการ 24,636,419 967,676 118,683 62,829 65,073 25,850,680 - 25,850,680 

การบริโภคส่วนบุคคล         
เพื่อธุรกิจเช่าซื้อ 109,400,504 11,560,962 1,419,507 791,511 560,880 123,733,364 3,433,890 127,167,254 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน 18,386,159 1,616,539 263,194 131,052 30,203 20,427,147 60,671 20,487,818 
เพื่อที่อยู่อาศัย 19,278,784 631,250 246,650 195,621 405,025 20,757,330 - 20,757,330 
ธุรกิจบัตรเครดิต - - - - - - 2,952,195 2,952,195 
อ่ืน ๆ 12,817,635 997,250 189,195 126,847 277,733 14,408,660 - 14,408,660 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 222,478,526 17,157,839 2,435,249 1,400,192 1,465,238 244,937,044 6,446,756 251,383,800 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 474,676 192,766 1,883 133 3 669,461 46,192 715,653 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ 222,953,202 17,350,605 2,437,132 1,400,325 1,465,241 245,606,505 6,492,948 252,099,453 
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3.6.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลูกหนี้      

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ(1) 

(2) 

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลูกหนี้       

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ(1) 

(2) 

เงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.       
- จัดชั้นปกติ 214,194 178,483 2,512 222,953 185,825 3,320 
-  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,706 15,096 3,194 17,351 15,503 3,591 
- จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 2,951 - - 2,088 

รวม 237,209 198,784 11,043 245,606 205,564 10,700 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ค านวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นกรณีของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้มีส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส.5/2559 จ านวน 6,428 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ านวน 6,140 ล้านบาท) โดยธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรส 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)  

 อัตราท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ (1) ลูกหน้ีสินเชื่อจ าน าทะเบียน (1) เงินให้สินเชื่ออื่น (2) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561  2560 2561  2560 

จัดชั้นปกติ 0.83 0.94 1.43 1.63 1 1 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11.56 10.44 16.80 16.80 2 2 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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 าตามเกณฑ์ 

ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองขั้นต่ าของ ธปท. 
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3.6.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 141,531 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2560: 141,107 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อส าหรับรถยนต์และสัญญาเช่า
การเงินส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 7 ปี และ
ส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี                   

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
หน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า 50,480 96,776 6,502 8,030 161,788 

หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,878) (8,926) (277) (4,143) (20,224) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า

 การเงิน (24) (9) - - (33) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า               
ท่ีลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 43,578 87,841 6,225 3,887 141,531 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)     (3,835) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    137,696 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี                    

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
หน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม 
 สัญญาเช่า 53,110 94,869 5,533 7,259 160,771 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (7,082) (8,677) (212) (3,578) (19,549) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า

 การเงิน (80) (34) - (1) (115) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า                 
ท่ีลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 45,948 86,158 5,321 3,680 141,107 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)     (3,869) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    137,238 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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3.6.6    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีระงับการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลค่าค านวณตามเกณฑ์ ธปท.(2)                          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่าค านวณตามเกณฑ์                                 
ของธนาคารทิสโก้                                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ธนาคารทิสโก้ 2561 2560 2561 2560 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ (1) 8,040 6,122 8,618 6,860 

(1) ค านวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี 
(2) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

บริษัทย่อยอื่น 2561 2560 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงิน   
    และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่ระงับการรับรู้รายได้ 615 559 

3.6.7    รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อย 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (1) 20,403 19,741 

(1) จ านวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก      

จากการให้เช่าซื้อ 

3.6.8    การปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ลูกหน้ีท่ีได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี   
จ านวนลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี 

(ราย) 1,161 3,648 
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี (ล้านบาท) 928 1,152 
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหน้ี (ล้านบาท) 926 1,136 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ล้านบาท) - - 
อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหน้ี (ปี)   

ลูกหน้ีเช่าซื้อ 4 4 
ลูกหน้ีสินเชื่อเคหะ 4 4 
ลูกหน้ีสินเชื่อจ าน าทะเบียน 5 4 
ลูกหน้ีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6 - 
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ข้อมูลส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ท่ีผ่านการปรับโครงสร้างมีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ท่ีปรับโครงสร้างหนี ้ 273 365 
จ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับช าระ  1,541 1,478 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ท่ีม ี     
 การปรับโครงสร้างหนี้ 14,260 3,143 17,265 4,646 

3.7 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

3.7.1    ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ปกติ 

กล่าวถึง        
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 3,608,773 3,677,986 996,640 488,633 473,173 2,201,961 11,447,166 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม 
(ลดลง) ในระหว่างปี (799,957) (354,990) 761,179 1,556,488 2,872,834 862,956 4,898,510 

หนี้สูญตัดบัญชี (10,266) (30,732) (305,846) (1,373,488) (2,733,124) - (4,453,456) 
โอนออกจากการขาย 
 ลูกหนี้ (หมายเหตุฯ 5) (142,148) (8,753) (75,011) (780) (36) - (226,728) 

ยอดปลายปี 2,656,402 3,283,511 1,376,962 670,853 612,847 3,064,917 11,665,492 

 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
ปกติ 

กล่าวถึง        
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 2,775,661 2,123,183 935,111 494,702 369,707 1,275,526 7,973,890 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม 
ในระหว่างปี 835,353 1,578,102 276,639 1,327,506 2,012,151 926,435 6,956,186 

หนี้สูญตัดบัญชี (2,241) (23,299) (215,110) (1,333,575) (1,908,685) - (3,482,910) 

ยอดปลายปี 3,608,773 3,677,986 996,640 488,633 473,173 2,201,961 11,447,166 
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3.7.2     ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามประเภทการกันเงินส ารอง 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 กันเงินส ารอง กันเงินส ารอง   

 เป็นรายลูกหน้ี เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นป ี 4,528,536 4,716,669 2,201,961 11,447,166 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี 1,189,150 2,846,404 862,956 4,898,510 
หน้ีสูญตัดบัญช ี (1,993,107) (2,460,349) - (4,453,456) 
โอนออกจากการขายลูกหน้ี (หมายเหตุฯ 5) (93,531) (133,197) - (226,728) 

ยอดปลายป ี 3,631,048 4,969,527 3,064,917 11,665,492 

 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

 กันเงินส ารอง กันเงินส ารอง   

 เป็นรายลูกหน้ี เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นป ี 2,630,677 4,067,687 1,275,526 7,973,890  
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี 2,553,187 3,476,564 926,435 6,956,186 
หน้ีสูญตัดบัญช ี (655,328) (2,827,582) - (3,482,910) 

ยอดปลายป ี 4,528,536 4,716,669 2,201,961 11,447,166 

3.7.3 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดต้นป ี 8,948 9,748 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี - - 

ตัดจ าหน่ายระหว่างป ี (802)  (800) 

ยอดปลายป ี 8,146 8,948 

3.7.4    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 6,309 5,300 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1) 2,386 1,701 
(1)   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

 



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-50 

3.8 การจัดคุณภาพสินทรัพย ์

3.8.1   เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่      ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   ค่าเผื่อขาดทุนท่ีบันทึก 
 ราคาทุน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ในบัญชีแล้ว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ตราสารหน้ี - หุ้นกู้ (1) 1 1 - - 1 1 
(1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั่งปิดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540  

3.8.2 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร จัดประเภท
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดังนี ้

 (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 

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 264,469 263,479 - - - - - - 264,469 263,479 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,533 17,158 - - - - - - 16,533 17,158 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น  และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 

3.8.3 การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารส าหรับสินเชื่อที่
กันส ารองเป็นรายกลุ่ม (Collective Approach)  

3.8.3.1  สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลหนี ้
ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง                
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 

อัตราที่ใช้ในการตั้ง                        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 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 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,811 1,638 1,811 1,638 26.59 30.33 481 497 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลหนี ้
ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง                
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 

อัตราที่ใช้ในการตั้ง                        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้างในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ 

ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.8.3.2 สินเชื่อจ าน าทะเบียน 

    (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)   
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 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 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ 
ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.8.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นของบริษัทย่อยอื่นจ าแนกตามประเภทการ
จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่าลูกหนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่าลูกหนี้ - สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ  2,960 5,407 138 338 2,822 5,069 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  516 512 188 127 328 385 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน  201 195 108 108 93 87 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย  163 124 85 66 78 58 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ  203 209 103 108 100 101 

รวม 4,043 6,447 622 747 3,421 5,700 
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3.8.5 ลูกหนี้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

จ านวนรายลูกหนี้  
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 

   
(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก 
 เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 1 1 578 737 531 635 578 (3) 737 (3) 

2. บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
มีผลการด าเนินงานและ 

 ฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท 
 จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 4 1,285 662 263 255 49 8 

3. บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง 
 การฟื้นฟูการด าเนินงาน - - - - - - - - 
4. บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีระบุว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของ
กิจการ - - - - - - - - 

รวม 11 5 1,863 1,399 794 890 627 745 

(1) บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวนดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 
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3.9  ทรัพย์สินรอการขาย 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 
ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้    
   อสังหาริมทรัพย ์   
     ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน   

ยอดต้นป ี 11,713 11,713 
จ าหน่าย - - 

ยอดปลายป ี 11,713 11,713 
   สังหาริมทรัพย ์   

ยอดต้นป ี 5,700 7,398 
เพิ่มขึ้น 2,987,632 3,284,008 
จ าหน่าย (2,982,317) (3,285,706) 

ยอดปลายป ี 11,015 5,700 

   รวมทรัพย์สินรอการขาย  22,728 17,413 

   หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
ยอดต้นป ี 12,139 11,745 
เพิ่มขึ้น 851 923 
ลดลง (1,119) (529) 

ยอดปลายป ี 11,871 12,139 

   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,857 5,274 

3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม                                      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ                      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 32,396 32,157 834,503 778,245 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย์ - - - 40,690 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรม               6,992 239 (3,460) 15,568 

มูลค่าตามบัญชีปลายป ี 39,388 32,396 831,043 834,503 
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 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอาคารชุดส านักงานให้เช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ส้ินปี 2561 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อก าหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดท าโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 

  ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรปุได้ดังนี ้

  งบการเงินรวม                          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม                      
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ขึน้ 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่ส านักงาน                 
(บาท/ตร.ม.) 82,960 - 181,475 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ                          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม                      
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ขึน้ 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่ส านักงาน                 
(บาท/ตร.ม.) 82,960 - 103,700 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 
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3.11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตี

ใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารชุด
ส านักงานและ               
ส่วนปรับปรุง ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง 

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง 

คอมพิวเตอร์                        
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,561,196 17,509 636,296 1,071,646 186,181 4,472,828 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 24,660 - 86,686 89,494 8,319 209,159 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (25,248) (7,379) (37,700) (70,327) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  2,585,856 17,509 697,734 1,153,761 156,800 4,611,660 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 2,747 - 69,109 99,328 24,099 195,283 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก (2,495) - (20,008) (69,493) (16,587) (108,583) 
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน (496,631) - - - - (496,631) 

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 387,623 - - - - 387,623 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,477,100 17,509 746,835 1,183,596 164,312 4,589,352 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 386,369 - 501,725 841,490 90,729 1,820,313 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 52,976 - 53,700 71,803 24,284 202,763 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/                    
ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (20,007) (6,913) (37,691) (64,611) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  439,345 - 535,418 906,380 77,322 1,958,465 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 57,286 - 57,280 86,567 22,624 223,757 
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน (496,631) - - - - (496,631) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/             
ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (6,866) (65,276) (16,326) (88,468) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - - 585,832 927,671 83,620 1,597,123 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,146,511 17,509 162,316 247,381 79,478 2,653,195 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,477,100 17,509 161,003 255,925 80,692 2,992,229 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม:       

2560       202,763 

2561      223,757 

 
  



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-56 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

อาคารชุดส านักงาน
และส่วนปรับปรุง 

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 782,605 347,690 90,523 1,220,818 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 6,747 49,428 - 56,175 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก (43,935) (132) (23,830) (67,897) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 745,417 396,986 66,693 1,209,096 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 1,170 52,772 18,665 72,607 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก  (2,348) (3,591) (2,414) (8,353) 
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน (93,333) - - (93,333) 

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 106,651 - - 106,651 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 757,557 446,167 82,944 1,286,668 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 52,871 209,732 35,982 298,585 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 21,462 41,367 10,335 73,164 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/โอนออก (3,246) (132) (23,830) (27,208) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 71,087 250,967 22,487 344,541 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 22,246 50,212 11,292 83,750 
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน (93,333) - - (93,333) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/โอนออก - (3,590) (2,414) (6,004) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 297,589 31,365 328,954 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 674,330 146,017 44,206 864,555 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 757,557 148,578 51,579 957,714 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม:     

2560    73,164 

2561    83,750 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-57 

หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของอาคารชุดส านักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 จะเป็นดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

อาคารชุดส านักงานสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 1,021,651 1,032,372 373,901 388,169 

 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี ้

  งบการเงินรวม                          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม                      
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ขึน้ 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่ส านักงาน                 
(บาท/ตร.ม.) 82,960 - 181,475 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ                          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม                      
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ขึน้ 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่ส านักงาน                 
(บาท/ตร.ม.) 82,960 - 103,700 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตีราคาใหม่ ณ ส้ินปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
ส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระใหม่ไปพร้อมกัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
เปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดส านักงานจาก 15 ปี เป็น 30 ปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปล่ียนทันที เป็นต้นไป  

จ านวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ก าไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ก าไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 (พันบาท) (บาทต่อหุ้น) (พันบาท) (บาทต่อหุ้น) 
ส าหรับปี 2562 15,584 0.02 4,347 0.01 
ส าหรับปี 2563 15,584 0.02 4,347 0.01 
ส าหรับปี 2564 15,584 0.02 4,347 0.01 
ส าหรับปี 2565 15,584 0.02 4,347 0.01 
ตั้งแต่ปี 2566 - 2591 (62,337) (0.08) (17,388) (0.02) 
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3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:   
ราคาทุน 1,554,441 544,565 

หัก: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,106,219) (385,034) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 448,222 159,531 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:   
ราคาทุน 1,477,211 497,298 

หัก: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (939,515) (314,816) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 537,696 182,482 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 537,696 567,053 182,482 196,303 
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ 79,132 133,396 47,267 48,782 
รับโอนเข้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ - 2,265 - - 
จ าหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (1,606) (17,143) - - 
ค่าตัดจ าหน่าย (167,000) (147,875) (70,218) (62,603) 

มูลค่าตามบัญชีปลายป ี 448,222 537,696 159,531 182,482 

 



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-59 

3.13 สินทรัพย์อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้ส านักหักบัญชี 114,611 387 - - 
ภาษีมูลค่าเพิม่สุทธ ิ 571,227 478,262 3,300 3,810 
ดอกเบี้ยค้างรับ 20,365 27,468 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 324,002 585,431 124,128 130,240 
ภาษีเงินได้รอขอคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 35,156 29,122 - - 
เงินมัดจ า 81,170 74,638 2,118 2,118 
ลูกหนี้อื่น 858,713 732,083 - 3 
สินทรัพย์อื่น ๆ  404,043 410,908 37,437 29,630 
รวมสินทรัพย์อื่น 2,409,287 2,338,299 166,983 165,801 

3.14 เงินรับฝาก 

3.14.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,483,555 3,785,003 
ออมทรัพย์ 54,683,842 64,544,344 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

  - 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/ใบรับฝาก 95,866,169 92,614,160 

รวม 193,108,310 180,803,844 
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3.14.2 จ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 189,170,624 180,398,973 
เกิน 1 ปี 3,937,686 404,871 

รวมเงินรับฝาก 193,108,310 180,803,844 
(1)รวมสัญญาที่ครบก าหนดแล้ว   

3.14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากทั้งจ านวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มี         ถิ่นฐานอยู่
ในประเทศ 

3.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สนิ) 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560  

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 97,708 1,050,000 1,147,708 133,861 800,000 933,861 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 2,287,710 2,287,710 - 2,269,000 2,269,000 
สถาบันการเงินอ่ืน 421,756 517,500 939,256 406,107 408,539 814,646 
รวม 519,464 3,855,210 4,374,674 539,968 3,477,539 4,017,507 

3.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินกู้ยืมในประเทศ     
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,680,000 6,680,000 - - 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 43,000,000 56,921,700 - - 
ตั๋วแลกเงิน 5,876,122 7,476,122 5,840,000 7,440,000 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 - - 

รวม 55,556,919 71,078,619 5,840,000 7,440,000 
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3.16.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว              ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน ดังนี ้

ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ                                     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

 2561 2560 (บาท) 2561 2560   

 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
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   

3.16.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะส้ันและระยะยาวไม่
ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

ช่วงเวลา            
ที่ออกหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้  

ยอดคงเหลือ                              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

  2561 2560 (บาท) 2561 2560   

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว - 5.50 1,000 - 5,500 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ               

1.95 - 2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว 10.00 10.00 1,000 10,000 10,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ             

1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะสั้น - 7.50 1,000 - 7,500 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ             

1.75 - 1.80 ต่อป ี
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะสั้น - 15.922 1,000 - 15,922 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ           

1.38 - 1.55 ต่อป ี
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว 5.00 5.00 1,000 5,000 5,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ             

1.85 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว - 5.00 1,000 - 5,000 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ             

1.85 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 8.00 1,000 8,000 8,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ          

1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ          

1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 3.00 - 1,000 3,000 - ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ          
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ช่วงเวลา            
ที่ออกหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้  

ยอดคงเหลือ                              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

  2561 2560 (บาท) 2561 2560   

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
1.68 ต่อปี 

ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 4.00 - 1,000 4,000 - ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ          
1.65 ต่อปี 

ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 6.00 - 1,000 6,000 - ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ          
1.75 ต่อปี 

ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 2.00 - 1,000 2,000 - ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ          
2.05 ต่อปี 

รวม     43,000 56,922   

3.16.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ในระหว่างอัตราร้อยละ 1.68 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ่ง
ทยอยครบก าหนดช าระในปี 2562 

3.17 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นป ี 575,796 396,988 
ต้นทุนบริการในอดีต - 160 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 46,464 36,039 
ต้นทุนดอกเบี้ย 17,326 13,467 
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างป ี (36,810) (26,243) 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร ์ (2,903) 40,463 
ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน 33,387 89,787 

ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอื่น 26,459 25,135 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายป ี 659,719 575,796 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 167,723 159,057 

รวมส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 827,442 734,853 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นป ี 134,134 99,752 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 8,410 7,692 
ต้นทุนดอกเบี้ย 3,675 3,188 
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างป ี (19,769) (13,139) 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร ์ (700) 5,772 
ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน 27,710 17,954 

ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอื่น 2,500 12,915 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายป ี 155,960 134,134 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 21,026 20,094 

รวมส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 176,986 154,228 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ต้นทุนบริการในอดีต - 160 - - 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 65,148 54,821 10,335 9,683 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 21,051 16,718 4,134 3,595 
ผลก าไรจากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,061) (28,991) (183) (5,282) 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 83,138 42,708 14,286 7,996 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ านวนประมาณ 248 ล้านบาท 
และ 233 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 65 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวนประมาณ 40 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน
ประมาณ 18 ล้านบาท และ จ านวน 3 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 19 และ 20 ปี ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 15 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

อัตราคิดลด 1.72 - 4.02 1.45 - 3.67 1.72 - 4.02 1.45 - 3.60 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2561 2560 

 เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% 

อัตราคิดลด (22,763) 20,144 (19,200) 20,115 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 19,709 (22,460) 19,797 (19,000) 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2561 2560 

 เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% 

อัตราคิดลด (3,550) 3,686 (3,324) 3,451 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3,608 (3,493) 3,399 (3,292) 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
มีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ : 50 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
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3.18 หนี้สินอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญช ี 60,565 113,385 - - 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอ่ืน ๆ ค้างจ่าย 477,062 492,052 127,572 90,939 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 638,693 628,572 - - 
รายได้รับล่วงหน้า 1,464,621 1,080,943 - - 
รายได้รอตัดบัญชีส าหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล - 296,865 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,876,110 3,339,489 1,353,893 1,342,337 
บัญชีพักเจ้าหนี้ 1,082,473 1,282,132 - - 
หนี้สินอ่ืน ๆ  360,541 516,889 97 91 

รวมหนี้สินอ่ืน 7,960,065 7,750,327 1,481,562 1,433,367 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสส าหรับพนักงานและผู้บริหาร  ซึ่งเป็นผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจ าปี  ซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทฯ 
ส าหรับพนักงานท่ีการปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษัทฯ  โดยโบนัสประจ าปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการกันส่วน
ไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี ้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยค านวณจากราคาหุ้น
ถัวเฉล่ียรายวันระยะเวลา 5 ปีจากวันท่ีให้สิทธิจนถึงวันท่ีจ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 859 ล้านบาท และ 972 ล้านบาท ตามล าดับ (งบเฉพาะกิจการ: 419 ล้านบาท และ 530 ล้านบาท ตามล าดับ) 

3.19 เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัท คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการด ารง
เงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริษัทด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การ
ด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจ าน าทะเบียน สินเชื่อ
ธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น  

ส าหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 นั้น ธนาคารทิสโก้ได้มีการจัดสรรเงินส ารองส่วนเกินจากการจัดชัน้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินส ารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 8,006,456 8,006,456 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,018,408 1,018,408 
เงินส ารองตามกฎหมาย 801,000 801,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 19,122,322 17,711,512 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,458,770 1,649,726 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,581,233) (1,285,612) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 28,825,723 27,901,490 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและช าระแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 99 99 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 28,825,822 27,901,589 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 682,051 685,518 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 729,829 903,089 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 8,091,880 8,268,607 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายท้ังสิ้น 36,917,702 36,170,196 
 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจ                 
ทางการเงิน กฎหมายก าหนด 

กลุ่มธุรกิจ                 
ทางการเงิน กฎหมายก าหนด 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.75 6.375 14.96 5.75 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.75 7.875 14.96 7.25 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 21.46 10.375 19.39 9.75 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,543,024 2,543,024 
เงินส ารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 15,959,967 15,036,972 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 197,999 218,860 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (972,378) (734,918) 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 27,928,288 27,263,614 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 27,928,289 27,263,615 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 664,553 668,708 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 571,301 739,109 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 7,915,854 8,087,817 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งส้ิน 35,844,143 35,351,432 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก้ กฎหมายก าหนด ธนาคารทิสโก้ กฎหมายก าหนด 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.85 6.375 15.98 5.75 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.85 7.875 15.98 7.25 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 22.91 10.375 20.72 9.75 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.5/2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับ   
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ไว้ใน Website ของบริษัทฯ เมื่อวันที ่19 ตุลาคม 2561 แล้ว 

3.20 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือต้นปี 144,500 (125,899) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (233,032) 270,399 

 (88,532) 144,500 

หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี (2,530) (47,592) 

ยอดคงเหลือปลายปี (91,062) 96,908 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือต้นปี 20,572 (151,886) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (82,598) 172,458 

 (62,026) 20,572 

หัก: ผลกระทบของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12,405 (4,115) 

ยอดคงเหลือปลายปี (49,621) 16,457 
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3.21 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดส านักงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดส านักงานและบันทึก
โอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือต้นป ี 1,099,106 1,111,580 
ตีราคาใหม่ 387,623 - 
โอนไปก าไรสะสม (31,280) (12,474) 

 1,455,449 1,099,106 
หัก: ผลกระทบของหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (291,089) (219,821) 

ยอดคงเหลือปลายป ี 1,164,360 879,285 
 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือต้นป ี 281,231 283,109 
ตีราคาใหม่ 106,651 - 
โอนไปก าไรสะสม (4,226) (1,878) 

 383,656 281,231 
หัก: ผลกระทบของหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (76,731) (56,246) 

ยอดคงเหลือปลายป ี 306,925 224,985 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

3.22 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 706,371 584,916 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 202,092 194,158 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 8,090,394 6,608,707 

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 8,691,419 8,993,740 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 17,690,276 16,381,521 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,164 7,945 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,424 - 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 58,705 44,404 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 67,293 52,349 

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินรับฝาก 2,602,009 2,313,868 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 28,988 29,148 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,113,755 1,014,368 
ตราสารหนี้ท่ีออก   

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 320,050 358,945 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 920,290 983,432 

เงินกู้ยืม 90,415 114,613 

รวมค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 5,075,507 4,814,374 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1 6 

เงินกู้ยืม 89,469 96,195 

รวมค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 89,470 96,201 
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3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 6,135 8,784 
-  การบริการการประกันภัย 2,857,353 2,647,709 
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์ 834,107 830,756 
-  การจัดการกองทุน 1,262,244 1,418,815 
- การให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 35,458 31,414 
-  การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 50,684 164,360 

- อื่น ๆ 1,293,112 1,242,814 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,339,093 6,344,652 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

-  ค่าบริการข้อมูล (15,213) (24,894) 

-  อื่น ๆ (228,453) (221,070) 

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (243,666) (245,964) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,095,427 6,098,688 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - - 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (17,857) (16,983) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (17,857) (16,983) 
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3.25 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (7,307) (84,764) 

- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (1,926) (13,831) 

- ตราสารหน้ี 15,641 14,738 

- อื่น ๆ (69) - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6,339 (83,857) 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ขาดทุนจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

-  เงินตราต่างประเทศ (6,700) (84,761) 

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (6,700) (84,761) 

3.26 ก าไรสุทธิจากเงนิลงทนุ 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ก าไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื่อขาย 57,411 22,681 

- เงินลงทุนทั่วไป 437,856 15,476 

รวม 495,267 38,157 

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า   

- เงินลงทุนทั่วไป 1,024 3,811 

รวม 1,024 3,811 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 496,291 41,968 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ก าไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื่อขาย 24 - 

รวม 24 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่า   

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย (1) - 

รวม (1) - 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 23 - 

3.27 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (โอนกลับ) (331) 139 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,701,783 3,078,512 

รวม 2,701,452 3,078,651 

3.28 รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 71,336 81,678 
ก าไรจากการขายลูกหนี้ (หมายเหตุฯ 5) 52,588 - 
อ่ืน ๆ 80,094 44,274 

รวม 204,018 125,952 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

รายได้จากการให้เช่า 70,489 63,155 

อ่ืน ๆ 416 25,840 

รวม 70,905 88,995 
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3.29 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอืน่ ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 70,935 64,773 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 167,000 147,878 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 514,297 408,073 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 107,317 99,080 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 159,791 123,886 

อื่น ๆ 361,694 339,385 

รวม 1,381,034 1,183,075 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 250 220 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 70,218 62,604 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 9,693 8,972 

อื่น ๆ 56,759 44,807 

รวม 136,920 116,603 

3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                  
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                  
31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 1,929,003 1,727,729 82,974 90,589 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว      

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (265,986) (240,913) 1,418 (30,059) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,663,017 1,486,816 84,392 60,530 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 45,062 (55,109) 16,520 (34,492) 
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (77,525) - (21,330) - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 10,813 30,909 5,902 7,328 

ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (21,650) (24,200) 1,092 (27,164) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่              
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่              
31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 8,578,452 7,644,659 5,711,187 4,477,619 

อัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
 คูณอัตราภาษ ี 1,715,690 1,528,932 1,142,238 895,524 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น                  
ไม่ต้องน ามาเสียภาษีและค่าใช้จา่ยสุทธิที่ไม่
สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ (21,685) (28,944) (1,057,846) (834,994) 

อื่น ๆ (30,988) (13,172) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 1,663,017 1,486,816 84,392 60,530 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่

แสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 713,489 530,279 183,210 179,777 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 43,726 43,997 (271) (734) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 2,374 2,428 (54) 79 
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 50,684 42,761 7,923 (2,522) 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ (69,478) (53,473) (16,005) (20,346) 
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน (162) 6,013 (6,175) (10,506) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ           

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4,927) - (4,927) 3,371 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (265,945) (233,221) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (2,530) (8,118) - - 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 1,917 5,749 (3,832) (861) 
ค่านายหน้าและค่าใชจ้่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                          

เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย (592,326) (532,481) (59,845) (33,788) 
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 21,842 21,752 90 (5,740) 
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า 179,221 116,891 62,330 3,614 
การลดทุนของบริษัทย่อย 21,435 21,435 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 606,400 516,996 89,404 121,637 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 155,788 134,148 10,209 (3,942) 
อื่น ๆ 130,017 127,989 2,028 13,041 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  991,525 743,145 264,085 243,080 
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  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในส่วน

ของก าไรหรือขาดทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ 1,200 1,082 118 417 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม                         
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 3,486 (3,486) 3,486 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 33,813 - - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 39,474 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (17,406) (8,618) (8,788) 7,683 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (8,906) (12,152) 2,723 (2,120) 
อื่น ๆ (202) (7,639) 7,532 (7,299) 
หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 8,499 15,633 (1,901) 2,167 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในส่วน

ของก าไรหรือขาดทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 21,732 21,732 - - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ (35,883) (31,681) (4,202) (8,320) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม              
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (92,082) (92,774) 692 (3,114) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (76,731) (57,749) - - 
ส่วน (เกิน) ต่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง 
 มูลค่าเงินลงทุน 12,405 (4,114) - - 
การลดทุนของบริษัทย่อย 21,435 21,435 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 266,298 262,856 3,442 42,520 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 35,397 30,845 (1,350) (882) 
อื่น ๆ - - - (145) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 152,571 150,550 (1,418) 30,059 
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3.31  องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนเผื่อขาย:     

ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี (175,621) 293,080 (82,574) 172,458 
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ส าหรับก าไร              

ที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(57,411) 
 

(22,681) 
 

(24) 
 

- 

 (233,032) 270,399 (82,598) 172,458 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 387,623 - 106,651 - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (56,943) (155,385) (29,510) (36,641) 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมค้า:     
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด                             

ของการร่วมค้า 3,517 755 - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 101,165 115,769 (5,457) 135,817 
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ                        ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (21,650) (24,200) 1,092 (27,164) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธ ิ 79,515 91,569 (4,365) 108,653 

3.32 ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้องกับองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560  

 

จ านวน
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวน
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (233,032) 45,062 (187,970) 270,399 (55,109) 215,290 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 387,623 (77,525) 310,098 - - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (56,943) 10,813 (46,130) (155,385) 30,909 (124,476) 

 97,648 (21,650) 75,998 115,014 (24,200) 90,814 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

 

จ านวน
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวน
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (82,598) 16,520 (66,078) 172,458 (34,492) 137,966 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 106,651 (21,330) 85,321 - - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (29,510) 5,902 (23,608) (36,641) 7,328 (29,313) 

 (5,457) 1,092 (4,365) 135,817 (27,164) 108,653 

3.33 ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือ
หุ้นสามัญทุกประการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ืองส่วนท่ีเป็นของ 
 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (พันบาท) 6,887,379 6,130,544 5,626,795 4,417,089 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุ้น) 8.60 7.66 7.03 5.52 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส่วน 
    ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (พันบาท) 128,306 (40,536) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุ้น) 0.16 (0.05) - - 
จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 800,655 800,655 800,655 800,655 
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3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) บริษัทย่อย 
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด บริษัทร่วมค้า 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ยอดคงค้าง   
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   

บริษัทย่อย   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์):   
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 641,395 237,201 
เงินปันผลค้างรับ:   
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,593,665 2,764,357 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 140,000 200,000 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 934,994 797,995 
 บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  135,000 100,000 
 บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 34,999 79,998 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด 389,986 164,993 
 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 29,998 24,999 
สินทรัพย์อื่น:   
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 123,647 130,011 
 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 705 436 
หน้ีสินอื่น:   
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 971 161 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2561 และ
การเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันที่                     
1 มกราคม 

2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่               
31 ธันวาคม 

2561 

บริษัทย่อย     
เงินให้กูย้ืม     
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 1,820,000 - (1,820,000) - 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 1,720,000 355,000 - 2,075,000 

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เงื่อนไขและนโยบายในการก าหนดราคา 

 2561 2560  

รายการที่เกิดข้ึนในระหว่างปี    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    
บริษัทย่อย    
รายได้จากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน      
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้าน
ธุรการ 

2,156,929 2,117,903 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือค านวณจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี้ยรับ 64,714 52,264 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้ค่าเช่า 70,489 63,155 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ                     
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

199,000 175,000 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 11,759 9,477 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,962 1,987 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน  

เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินให้สินเชื่อ (1) 17,581 15,818 
(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 
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รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

เงินรับฝาก 383,693 317,664 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ ระยะส้ันของพนักงาน
ที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 695 643 400 385 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 53 50 26 28 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 126 141 94 88 

รวม 874 834 520 501 

3.35 ส่วนงานด าเนนิงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี ้

1. กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่าน
ส านักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ 

2. กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยให้บริการในประเทศผ่าน
ส านักงานใหญ่และสาขาของบริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค 

3. กลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ให้บริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

4. ส่วนงานสนับสนุน ให้บริการด้านงานก ากับดูแลและงานสนับสนุนของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานด าเนินงานที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกันใน
ลักษณะอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัด
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ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารงานด้าน
ภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในสถานะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว 

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลคา่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ 
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ข้อมูลรายได้ ก าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 

ธุรกิจ                   
ธนาคารพาณิชย์  

ธุรกิจ               
หลักทรัพย์ 

ธุรกิจหลักทรัพย์              
จัดการกองทุน ส่วนงานสนับสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561        
รายได ้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 17,456 963 1,502 112 20,033 - 20,033 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 358 284 - 8,040 8,682 (8,682) - 

รวมรายได้ 17,814 1,247 1,502 8,152 28,715 (8,682) 20,033 

ผลการด าเนินงาน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 12,631 17 8 (20) 12,636 (21) 12,615 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 4,147 1,146 1,489 692 7,474 (1,379) 6,095 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,036 84 5 7,480 8,605 (7,282) 1,323 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 17,814 1,247 1,502 8,152 28,715 (8,682) 20,033 
        

ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (1,316) (85) (36) (628) (2,065) 684 (1,381) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (7,059) (913) (563) (1,740) (10,275) 2,902 (7,373) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (2,702) - - - (2,702) 1 (2,701) 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (11,077) (998) (599) (2,368) (15,042) 3,587 (11,455) 
        

ก าไรตามส่วนงานจากการด าเนินงานต่อเน่ืองก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 6,737 249 903 5,784 13,673 (5,095) 8,578 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (1,663) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง       6,915 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก       128 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย       (28) 

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ        7,015 
        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 296,342 3,274 1,605 31,396 332,617 (30,072) 302,545 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 919 18 254 966 2,157 835 2,992 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 

ธุรกิจ                   
ธนาคารพาณิชย์  

ธุรกิจ               
หลักทรัพย์ 

ธุรกิจ  หลักทรัพย์              
จัดการกองทุน ส่วนงานสนับสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและตัด
รายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560        
รายได ้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 15,740 1,040 1,671 (57) 18,394 - 18,394 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 201 265 2 6,870 7,338 (7,338) - 

รวมรายได้ 15,941 1,305 1,673 6,813 25,732 (7,338) 18,394 

ผลการด าเนินงาน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11,593 18 7 (42) 11,576 (9) 11,567 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,708 1,260 1,661 600 7,229 (1,130) 6,099 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 640 27 5 6,255 6,927 (6,199) 728 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,941 1,305 1,673 6,813 25,732 (7,338) 18,394 
        

ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (1,191) (79) (29) (568) (1,867) 571 (1,296) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (5,979) (908) (513) (1,677) (9,077) 2,703 (6,374) 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (3,079) - - - (3,079) - (3,079) 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (10,249) (987) (542) (2,245) (14,023) 3,274 (10,749) 
        

ก าไรตามส่วนงานจากการด าเนินงานต่อเน่ืองก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,692 318 1,131 4,568 11,709 (4,064) 7,645 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (1,487) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง       6,158 
ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก       (41) 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย       (27) 

ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ        6,090 
        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 294,933 4,732 1,613 31,345 332,623 (29,235) 303,388 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 780 20 218 872 1,890 763 2,653 
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3.36 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 9 แห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 แห่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด และกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
บริษัทย่อยอีก 1 แห่งบริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวน 268 ล้านบาท และ 235 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 48 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

3.37 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

3.37.1 การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

การค้ าประกันอื่น 753,963 627,912 
วงเงินเบกิเกินบัญชีที่ลูกค้ายงัไม่ได้ถอน 351,660 575,279 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุฯข้อ 3.38.4) 1,200,000 1,200,000 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯข้อ 3.38.4) 717,751 - 

อื่น ๆ 517,961 1,034,498 

รวม 3,541,335 3,437,689 

3.37.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีคดีซึ่งบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 
334 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่ส้ินสุด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงินรวม 

3.37.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก)   บริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตรา
คงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

ข) บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและสาขา สัญญา
ดังกล่าวมีอายุประมาณ 1 - 15 ปี  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

จ่ายช าระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 192 213 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 281 319 
มากกวา่ 5 ปี 56 70 

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์และการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิตในการจ่ายค่าบริการตามที่ระบุในสัญญาโดยบริษัทย่อยต้อง
จ่ายช าระค่าบริการดังกล่าวภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงินประมาณ 191 ล้านบาท  

ง)       บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายลูกหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 3 ปี ภายหลังการโอนขาย  

จ)      บริษัทย่อยมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิต โดยการ
รับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 2 ปี ภายหลังการโอนขาย 

3.38 เคร่ืองมือทางการเงิน 

3.38.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาทางการเงินท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ที่มีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยเมื่อครบก าหนดได้ หรือจงใจไม่
ปฏิบัติตามสัญญาที่จะช าระหนี้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค้ าประกันการ
กู้ยืมและอื่น ๆ 

กลุ่มบริษัททิสโก้มีการบริหารจัดการความเส่ียงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการก ากับ แบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและวิธีการ
ในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ความสามารถในการช าระหนี้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้น าระบบ  Credit Scoring  มาใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อราย
ย่อยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อนความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อ
เป็นการป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อและการค้ าประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อรวมของกลุ่มบริษัทมี
การกระจุกตัวอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จ านวนมาก
ราย จ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 
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คุณภาพของความเส่ียงจากการให้สินเชื่อตามสัญญาเชา่ซื้อของบริษทัย่อยที่ประกอบธุรกิจ การธนาคาร ซึ่งเป็น
เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเส่ียงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินก าหนดช าระของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
สามารถจ าแนกคุณภาพของความเส่ียงจากการให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก 
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง โดยก าหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุ่ม สินเชื่อที่มี
คุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีระหว่างร้อยละ 0.2 
ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปีมากกว่าร้อยละ 2   

ความเส่ียงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจ าแนกตามคุณภาพของ
สินเชื่อได้ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

สินเชื่อที่ยังไม่เกินก าหนดช าระ   
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก 56,197 55,544 
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง 54,864 53,935 

สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง 11,777 12,637 

รวม 122,838 122,116 
สินเชื่อที่เกินก าหนดช าระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน  11,319 12,298 

สินเชื่อที่เกินก าหนดช าระมากกวา่ 90 วัน 3,324 3,189 

รวมทั้งหมด 137,481 137,603 

3.38.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การบริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ โดยความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของ
ทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัทจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจ าลอง Value at Risk (VaR) 
รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเส่ียงแต่ละประเภท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้ใช้กระบวนการ
ทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง Value at Risk และการ
ประเมินความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเส่ียงในกรณีที่ตัวแปรจาก
แบบจ าลองได้ถูกก าหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมรวมถึงสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเส่ียงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
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3.38.2.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีราคาซื้อขาย
ในตลาด ณ วันที่ในงบการเงินประเมินโดยแบบจ าลองภายในตามหลักการ Value at Risk ค่าความ
เส่ียงที่ค านวณได้จากแบบจ าลอง Value at Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่
อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด   
   ตราสารทุน 279 233 
   ตราสารหนี้ 6 3 
   ตราสารอนุพันธ์ - 3 
   เงินตราสกุลต่างประเทศ 46 32 

3.38.2.2 ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจาก
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคงที่ของกลุ่ม
บริษัท ณ วันท่ีในงบการเงิน โดยก าหนดให้การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นทันทีและยัง
ไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สิน แสดงดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

ความอ่อนไหวของ 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้   
   ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1 263.55 299.01 
   ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 (263.55) (299.01) 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการด าเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น 
ความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้
นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ท่ีมีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว 

3.38.2.3 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่
ส าคัญดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,192 1,192 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 222 52,192 1,657 54,071 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - 6 6 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,421 6,591 9,012 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 25,169 208,516 7,612 241,297 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธ ิ - - 949 949 

ลูกหนี้ส านักหักบัญช ี - - 115 115 

 25,391 263,129 18,122 306,642 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 56,567 135,941 600 193,108 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 419 3,855 101 4,375 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 238 238 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 11 11 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 55,557 - 55,557 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธ ิ - - 995 995 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี - - 61 61 

 56,986 195,353 2,006 254,345 

 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

  



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-90 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,325 1,325 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 232 43,030 1,385 44,647 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,957 3,590 7,547 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 27,340 220,741 4,019 252,100 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธ ิ - - 2,342 2,342 

 27,572 267,728 12,661 307,961 

หนี้สินทางการเงิน 
    เงินรับฝาก 68,049 112,474 281 180,804 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 442 3,479 96 4,017 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 431 431 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 30 30 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 71,079 - 71,079 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธ ิ - - 2,216 2,216 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี - - 114 114 

 68,491 187,032 3,168 258,691 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 8 633 - 641 
เงินลงทุนสุทธิ - - 780 780 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - 2,075 - 2,075 
 8 2,708 780 3,496 

หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 5,840 - 5,840 
 - 5,840 - 5,840 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 7 230 - 237 
เงินลงทุนสุทธิ - - 870 870 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - 3,540 - 3,540 
 7 3,770 870 4,647 

หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 7,440 - 7,440 
 - 7,440 - 7,440 

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบก าหนดหรือวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันท่ี
มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เม่ือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธ ิ 77 52,115 - - - 52,192 1.8253 

เงินลงทุนสุทธิ - 1,727 506 188 - 2,421 2.6722 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,795 17,201 44,016 118,015 26,489 208,516 7.8347 

 2,872 71,043 44,522 118,203 26,489 263,129  

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,215 68,914 61,874 3,938 - 135,941 1.6746 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน - 1,470 140 2,245 - 3,855 1.5144 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 15,840 21,000 12,000 6,680 55,557 2.3195 

 1,252 86,224 83,014 18,183 6,680 195,353  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 35 42,995 - - - 43,030 1.5099 

เงินลงทุนสุทธิ - 2,404 1,262 289 2 3,957 2.7386 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,598 21,238 48,376 119,012 28,517 220,741 7.7769 

 3,633 66,637 49,638 119,301 28,519 267,728  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 2,139 64,558 45,372 405 - 112,474 1.5044 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 1 994 215 2,269 - 3,479 1.3685 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 37 30,014 11,348 23,000 6,680 71,079 2.1993 

 2,177 95,566 56,935 25,674 6,680 187,032  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ 633 - - - - 633 0.7500 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,075 - - - - 2,075 2.2000 

 2,708 - - - - 2,708  

หน้ีสินทางการเงิน        
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 5,840 - - - 5,840 1.7807 

 - 5,840 - - - 5,840  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ 230 - - - - 230 0.8500 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,540 - - - - 3,540 2.0000 
 3,770 - - - - 3,770  
หน้ีสินทางการเงิน        
ตราสารหนี้ท่ีออกและ เงินกู้ยืม - 7,440 - - - 7,440 1.5766 
 - 7,440 - - - 7,440  
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ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้) ตามที่แสดงในตารางข้างต้นแสดง
ยอดก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

3.38.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์ เป็นเงินสดหรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทย่อยได้ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างของสินทรัพย์และหน้ีสินและการส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อน ามาใช้รองรับความต้องการ ส่วน
ปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยหน่วยงาน
บริหารเงินจะท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวันให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงาน
บริหารความเส่ียงจะติดตามและควบคุมการด ารงฐานะสภาพคล่องของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามขอบเขตที่
ก าหนด 

นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด 
การกระจุกตัวของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ 
(Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบรหิารความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องใน
ตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเส่ียงของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารในกรณีที่เกิดการ
เปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมีอย่าง
เพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูก
วางแผนเพื่อให้ความเส่ียงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  นอกจากนี้แผนฉุกเฉินส าหรับการบริหาร
จัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือ
ที่กล่าวไว้ข้างต้นบริษัทย่อยยังก าหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
ควบคุมความเส่ียง โดยฐานะความเส่ียงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอเป็นรายวันและรายงาน
ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาทั้ง
สถานการณ์ของบริษัทย่อยและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นท้ังระบบสถาบันการเงิน ซึ่งท าให้มีปริมาณเงินไหล
ออกจากบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมากกว่าปกติ  

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจาก
สถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่ าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงิน
กับบริษัทย่อยต่อไป นอกจากนี้บริษัทย่อยยังมีหุ้นกู้ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจ านวนหน่ึง ส าหรับ
การใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะด ารงเป็น
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สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้บริษัทย่อยมีวงเงินท่ีอาจจะให้สินเชื่อภายใน
กลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจ าเป็นส าหรับบริษัทในกลุ่ม  

3.38.3.1    ปริมาณของหนี้สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

น้อยกว่า            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี้สิน 152,492 83,020 24,863 260,375 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

น้อยกว่า            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี้สิน 170,031 56,935 32,384 259,350 

เมื่อครบก าหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจะยังคง
ถูกน ามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉล่ีย ดังนั้นเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว
ปริมาณเงินจะต่ ากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินที่มี
ระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหน่ึงนั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงิน
ฝากทั้งสองประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคล่ือนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว 

3.38.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเส่ียง  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,189 1,323 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 53,089 43,177 

   เงินลงทุนชั่วคราวสุทธ ิ 6,784 5,520 

   รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1) 61,062 50,020 

   ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1) 43,063 30,189 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 
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บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการด ารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตาม
เกณฑ์ของบริษัทย่อย โดยจะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีสินทรัพย์สภาพ
คล่องซึ่งค านวณเป็นรายวันอยู่ที่ 61,062 ล้านบาท และ 50,020 ล้านบาท ตามล าดับ สูงกว่าความ
ต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน ซึ่งบริษัทย่อยพิจารณาเป็นรายวันท่ี 43,063 ล้าน
บาท และ 30,189 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารยังมี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความ
ต้องการสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.38.3.3 วันท่ีที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 เม่ือ  3 - 12   ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี ก าหนด เกิดรายได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,192 - - - - - - 1,192 
รายการระหว่างธนาคารและ                  
ตลาดเงินสุทธ ิ 1,956 52,115 - - - - - 54,071 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 6 - - - - - 6 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,507 1,948 188 - 1,369 - 9,012 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,369 17,615 45,562 122,796 46,079 - 6,876 241,297 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                        
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิ - 949 - - - - - 949 

ลูกหนี้ส านักหักบัญช ี - 115 - - - - - 115 

 5,517 76,307 47,510 122,984 46,079 1,369 6,876 306,642 

หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 58,382 68,914 61,874 3,938 - - - 193,108 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 520 1,470 140 2,245 - - - 4,375 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238 - - - - - - 238 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 5 6 - - - - 11 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 15,840 21,000 12,000 6,680 - - 55,557 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิ - 995 - - - - - 995 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี - 61 - - - - - 61 

 59,177 87,285 83,020 18,183 6,680 - - 254,345 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น         
การรับอาวัลตั๋วเงินและ 
  การค้ าประกันการกู้ยืม 2 250 38 18 - 446 - 754 
ภาระผูกพันอ่ืน - 1,318 623 495 - 351 - 2,787 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 เม่ือ  3 - 12   ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี ก าหนด เกิดรายได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,325 - - - - - - 1,325 
รายการระหว่างธนาคารและ                 
ตลาดเงินสุทธ ิ 1,652 42,995 - - - - - 44,647 

เงินลงทุนสุทธิ - 3,391 2,059 289 2 1,806 - 7,547 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,503 21,513 49,194 128,921 44,140 - 5,829 252,100 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                        
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิ - 2,342 - - - - - 2,342 

 5,480 70,241 51,253 129,210 44,142 1,806 5,829 307,961 

หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 70,469 64,558 45,372 405 - - - 180,804 
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน 540 993 215 2,269 - - - 4,017 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 431 - - - - - - 431 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - 30 - - - 30 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37 30,014 11,348 23,000 6,680 - - 71,079 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิ - 2,216 - - - - - 2,216 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญช ี - 114 - - - - - 114 

 71,477 97,895 56,935 25,704 6,680 - - 258,691 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจ
เกิดข้ึน         
การรับอาวัลตั๋วเงินและ                
การค้ าประกนัการกู้ยืม 2 10 31 14 - 571 - 628 

ภาระผูกพันอ่ืน - - 13 2,222 - 575 - 2,810 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 เม่ือ  3 - 12   ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  
รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี ก าหนด เกิดรายได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและ                   
ตลาดเงินสุทธ ิ

641 - - - - - - 641 

เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 780 - 780 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,075 - - - - - - 2,075 
 2,716 - - - - 780 - 3,496 

หนี้สินทางการเงิน         
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 5,840 - - - - - 5,840 
 - 5,840 - - - - - 5,840 
 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 เม่ือ  3 - 12   ไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้  
รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี ก าหนด เกิดรายได้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและ                      
ตลาดเงินสุทธ ิ

237 - - - - - - 237 

เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 870 - 870 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,540 - - - - - - 3,540 
 3,777 - - - - 870 - 4,647 

หนี้สินทางการเงิน         
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 7,440 - - - - - 7,440 
 - 7,440 - - - - - 7,440 

ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะ
เปิดเผยใน Website ของบริษัทฯ ภายในเดือน เมษายน 2562 
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3.38.4 ตราสารอนุพันธ ์

บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียงและ
เพื่อค้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารมีธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็น
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าดังนี ้

ก)   สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap 
agreement) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมขาดทุน 

ปี 2562 1,200 (11) 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมขาดทุน 

ปี 2562 1,200 (30) 

ข) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมก าไร 

ปี 2562 718 6 
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3.38.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม  

 2561 2560 

รายการ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 1,192 1,192 1,325 1,325 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 54,071 54,071 44,647 44,647 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 6 6 - - 
เงินลงทุนสุทธิ  9,012 9,792 7,547 8,968 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 232,574 (1) 235,815 242,731 (1) 245,812 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ 949 949 2,342 2,342 
ลูกหนี้ส านักหักบัญชี 115 115 - - 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 193,108 193,108 180,804 180,804 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,375 4,375 4,017 4,017 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 238 238 431 431 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 11 11 30 30 
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 55,557 55,537 71,079 71,232 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ 995 995 2,216 2,216 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี 61 61 114 114 
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,951 ล้านบาท และ 

2,088 ล้านบาท ตามล าดับ 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม  

 2561 2560 

รายการ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 70 70 70 70 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 641 641 237 237 
เงินลงทุนสุทธิ  780 780 870 870 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 2,075 2,075 3,540 3,540 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 5,840 5,840 7,440 7,440 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกับค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญตามความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง และส าหรับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินน้ัน คือ มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิของเครื่องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด   

3.39 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6 - 6 - 6 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 300 300 - - 300 
ตราสารหนี้ 7,652 - 7,652 - 7,652 
หน่วยลงทุน 841 780 61 - 841 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 39 - - 39 39 
อาคารชุดส านักงาน 2,477 - - 2,477 2,477 

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 11 - 11 - 11 
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A10-101 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินสด 1,192 1,192 - - 1,192 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  54,071 2,454 51,617 - 54,071 
เงินลงทุนทั่วไป 219 - - 999 999 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 232,574 (1) - 60,035 175,780 235,815 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ 949 - 949 - 949 

ลูกหนี้ส านักหักบัญช ี 115 115 - - 115 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 193,108 57,167 135,941 - 193,108 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,375 856 3,519 - 4,375 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238 238 - - 238 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 55,557 - 55,537 - 55,537 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ 995 - 995 - 995 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญช ี 61 61 - - 61 
(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,951 ล้านบาท 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 449 449 - - 449 
ตราสารหนี้ 5,743 - 5,743 - 5,743 
หน่วยลงทุน 935 870 65 - 935 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 32 - - 32 32 
อาคารชุดส านักงาน 1,952 - - 1,952 1,952 

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 30 - 30 - 30 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,325 1,325 - - 1,325 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  44,647 2,278 42,369 - 44,647 
เงินลงทุนทั่วไป 420 - - 1,841 1,841 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 242,731 (1) - 63,353 182,459 245,812 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ 2,342 - 2,342 - 2,342 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 180,804 68,329 112,475 - 180,804 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,017 844 3,173 - 4,017 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 431 431 - - 431 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 71,079 - 71,232 - 71,232 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ 2,216 - 2,216 - 2,216 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญช ี 114 114 - - 114 
(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,088 ล้านบาท 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
หน่วยลงทุน 780 780 - - 780 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 831 - - 831 831 
อาคารชุดส านักงาน 758 - - 758 758 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 70 70 - - 70 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  641 8 633 - 641 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 2,075 - - 2,075 2,075 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,840 - 5,840 - 5,840 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
หน่วยลงทุน 870 870 - - 870 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 835 - - 835 835 
อาคารชุดส านักงาน 534 - - 534 534 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 70 70 - - 70 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  237 7 230 - 237 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 3,540 - - 3,540 3,540 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7,440 - 7,440 - 7,440 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

จ านวน                     
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                
ในเดือน 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ (ล้านบาท)  

  (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น)   
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามัญ                          

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี      
20 เมษายน 2560 

3.50 3.50 2,802 พฤษภาคม 2560 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560    2,802  

      
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามัญ                          

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี      
23 เมษายน 2561 

5.00 5.00 4,003 พฤษภาคม 2561 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561    4,003  

5. เหตุการณ์ส าคัญในระหว่างปี 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงนามในสัญญา
การโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ โดยธนาคารทิส
โก้ จ ากัด (มหาชน) จะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด จะโอนขายธุรกิจบัตรเครดิต  

เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการโอนขายลูกหน้ีสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้
แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ประสบความส าเร็จเป็นท่ีเรียบร้อย และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ได้ท าการโอนขายธุรกิจ
บัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ แยกแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจบัตรเครดิตที่     
โอนขาย (การด าเนินงานที่ยกเลิก) เป็น “ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 2561 และ 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

A10-105 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2561 2560 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม   

ก าไรหรือขาดทุน:   
รายได้ดอกเบี้ย 214 88 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - - 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 214 88 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 128 28 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (23) (4) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 105 24 

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (8) (3) 

ก าไรจากการขายธุรกิจบัตรเครดติ 336 - 

รวมรายได้ 647 109 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (438) (90) 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยคา่ (81) (21) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 128 (2) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 128 (41) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 128 (41) 

6. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วน
ของเจ้าของ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ตามที่จัด                     
ประเภทใหม่ 

ตามที่เคย                     
รายงานไว ้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,344,652 6,395,607 
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - 751,879 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - 774,535 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 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 1-6 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 2-1 ถึง 2-24 

3. ปัจจัยความเส่ียง หน้า 3-1 ถึง 3-16 

4. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น หน้า 6-1  

5. ผู้ถือหุ้น หน้า 7-1 ถึง 7-2 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล หน้า 7-18 

7. โครงสร้างการจัดการ หน้า 8-1 ถึง 8-42 

8. การก ากับดูแลกจิการ หน้า 9-1 ถึง 9-27 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 10-1 ถึง 10-7 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง หน้า 11-1 ถึง 11-4 

11. รายการระหว่างกัน หน้า 12-1 

12. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ หน้า 13-1 ถึง 13-9 

13. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 14-1 ถึง 14-12 

 
หมายเหตุ:  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่

แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)  
 

 




