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รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี
เศรษฐกิจไทยค่อนข้ างผันผวนและชะลอตัวลง โดยมีการเติบโตเพียงร้ อยละ . จากปี ก่อนหน้ า แม้ ว่าจะได้ รับแรงส่งทาง
เศรษฐกิจที.แข็งแกร่งจากปี ก่อนหน้ า ทังนี
0 0 ภาวะเศรษฐกิจได้ รับผลกระทบจากหนี 0สินภาคครัวเรื อนที.เพิ.มสูงขึน0 ความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจหลัก
ซึ.งเป็ นผลสืบเนื. องจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิ จของรัฐ และสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง โดยภาคการบริ โภคภายในประเทศชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื.อง ตามความเชื.อมัน. ของผู้บริ โภคที.ลดลง กอปรกับความล่าช้ าของการลงทุนจากทังภาครั
0
ฐและเอกชน นอกจากนี 0 อัตราแลกเปลี.ยน
เงินตราต่างประเทศผันผวนอย่างมาก ท่ามกลางแรงกดดันของกระแสเงินทุนไหลออก ซึง. เป็ นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณของธนาคาร
กลางสหรัฐ ทําให้ คา่ เงินบาท ณ สิ 0นปี อ่อนค่าลงมากกว่าร้ อยละ <= เมื.อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ในปี นี 0 ธุรกิ จของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เริ. มต้ นอย่างแข็งแกร่ งในทุกด้ าน ส่งผลให้ อตั ราการเติบโตเพิ.มขึน0 อย่างโดดเด่น ธุรกิ จ
สินเชื.อเช่าซื 0อรถยนต์ได้ รับอานิสงค์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที.ยงั คงอยู่ในระดับที.สงู เป็ นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้ าง
จากนโยบายการคืนภาษี รถยนต์คนั แรกของรัฐบาลในปี ก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม เมื.อประโยชน์ จากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ. มอ่อนตัวลง
และความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจได้ ก่อตัวขึน0 แทนที. ผนวกกับแรงกดดันจากความขัดแย้ งทางการเมืองที.เพิ.มขึน0 จากการชุมนุมในกรุ งเทพมหานคร
ระหว่างไตรมาสสุดท้ ายของปี ส่งผลให้ ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ประสบกับการชะลอตัวอย่างรุ นแรงจนถึงสิ 0นปี ท่ามกลางภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ กําไรสุทธิของธนาคารทิสโก้ เพิ.มขึ 0นร้ อยละ @ อยูท่ ี. ,BCC ล้ านบาท และสินเชื.อเติบโตมากกว่าร้ อยละ <C ซึ.งการเติบโตได้ รับแรงสนับสนุน
จากฐานะเงินกองทุนที.แข็งแกร่งและสภาพคล่องส่วนเกินที.มีอยูอ่ ย่างเพียงพอ ในช่วงปี ที.ผ่านมา ธนาคารประสบความสําเร็ จในการเพิ.มทุน ส่งผลให้
ฐานะเงินกองทุนของธนาคารทิสโก้ แข็งแกร่งขึ 0นด้ วยอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี.ยงมากกว่าร้ อยละ <D
กลยุทธ์ ของกลุม่ ทิสโก้ ยงั คงมุง่ เน้ นการขยายบริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ า D กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ สายงานกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking)
สายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจัดการธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management) พร้ อมกับรักษา
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที.ดีและมีความซื.อตรง
ตลอดหลายปี ที.ผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย เติบโตได้ อย่างโดดเด่น ทังในธุ
0 รกิจหลักจากสินเชื.อเช่าซื 0อและธุรกิจใหม่อื.นๆ รวมถึง
ธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) และธุรกิ จสินเชื.อเพื.อการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) ธนาคารได้ ขยายช่องทางและพื 0นที.
ให้ บริ การผ่านสาขาสํานักอํานวยสินเชื.อและสาขาธนาคารครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว. ทังประเทศ
0
ในขณะที.แนวโน้ มเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความไม่
แน่นอนเพิ.มสูงขึ 0น สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่อยจะมุ่งเน้ นด้ านการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า โดยยังคงรักษาคุณภาพ
สินทรัพย์ที.ดีไว้ ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื.อง ด้ วยพอร์ ตสินเชื.อที.เติบโตสูงกว่าร้ อยละ D โดยมุง่ เน้ นการขยายตัวใน
ธุรกิจสินเชื.อโครงการ บริ การด้ านที.ปรึ กษาทางการเงิน และธุรกิ จสินเชื.อเพื.อการซื 0อสินทรัพย์สําหรับบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้ วย
ความพยายามที.จะจัดสรรแนวทางการตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าเชิงรุ ก จึงสามารถสร้ างผลตอบแทนในการสร้ างฐานธุรกิจให้ กับสายงาน
กลุ่มลูกค้ าบรรษัทอย่างต่อเนื.อง ซึ.งสนับสนุนการเติบโตในอนาคตแม้ ในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิ จที.ไม่เอื 0ออํานวย ด้ านสายงานธนบดีจดั สรรการ
ให้ บริ การอย่างครบวงจรแก่ลกู ค้ าธนบดี โดยให้ ความสําคัญต่อการให้ คําแนะนําและบริ การด้ านการลงทุนที.เต็มไปด้ วยคุณภาพ
ธนาคารทิ สโก้ ยึดมั.นในมาตรการกํ ากับดูแลกิ จการที.เข้ มแข็ งของกลุ่มทิ สโก้ ใ นทุก ระดับ ภายในองค์ กร โดยกลุ่มบริ ษั ททิ สโก้ ไ ด้ รับ
ประกาศนียบัตรสําหรับนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและผ่านการเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ จาก "โครงการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต" (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และยังได้ รับรางวัล “องค์กรโปร่ งใส” (NACC Integrity
Awards) ประจําปี
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื.อเป็ นเกียรติแก่องค์กรชันนํ
0 า ทังจากภาครั
0
ฐและ
เอกชน ในด้ านความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการที.ดี นอกจากนี 0 กลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ รับรางวัล “บริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดี
เยี.ยม” (Top Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวัล SET Awards 2013 ติดต่อกันเป็ นปี ที.สามอีกด้ วย
ด้ านการพัฒนาองค์กรอย่างยัง. ยืน กลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการปรั บปรุ งแบรนด์ ในปี
เพื.อปรั บปรุ งภาพลักษณ์ องค์กรให้ ทนั สมัย เพื.อ
ดึงดูดลูกค้ าในวงกว้ าง และเพิ.มการรับรู้และการเข้ าถึงได้ แก่คนภายนอก วิสยั ทัศน์องค์กรรูปแบบใหม่สร้ างขึ 0นภายใต้ แนวคิดที.เรี ยบง่ายที.วา่ “โอกาส
สร้ างได้ ” กลุม่ ทิสโก้ ต้องการเปลี.ยนจุดยืนใหม่ เพื.อเป็ นตัวแทนขององค์กรที.มีความเชี.ยวชาญในการสร้ างโอกาสและให้ คําแนะนําแก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วน
เสียทุกส่วนเพื.อนําพาไปสูอ่ นาคตที.ดีขึ 0น โดยมีภาพลักษณ์ใหม่ที.น่าจดจําอย่าง ตราสัญลักษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส” ทังนี
0 0 กลุ่มทิสโก้ จึงตังเป
0 ้ าที.จะ
เป็ นสัญลักษณ์ของโอกาสในสังคมไทยในอนาคต
การพัฒนาองค์กรอีกด้ านที.สําคัญ คือ การพัฒนากลุ่มทิสโก้ ให้ เป็ นองค์กรแห่งความสุข ผ่านช่องทางของทรัพยากรบุคคล กลุ่มทิสโก้ เชื.อ
ว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที.มีคณ
ุ ค่ามากที.สดุ ในองค์กร จึงยึดมัน. เป็ นอย่างยิ.งในการสนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์ ที.ดีของพนักงานจากทุก
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ตําแหน่งและทุกระดับ รวมถึงสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที.แข็งแกร่งที.กระตุ้นให้ พนักงานดึงความสามารถเฉพาะตัวและการทํางานเป็ นทีมมาใช้ ร่วมกันใน
การทํางานได้ เป็ นอย่างดี การสนับสนุนหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้ พนักงานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้ างพืน0 ฐานการเป็ น
องค์กรแห่งความสุข อีกทัง0 โครงการพัฒนาความเชี.ยวชาญของพนักงานได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื.องในพนักงานทุกระดับ ด้ วยความมุ่งมัน. ของ
กลุ่มทิสโก้ ที.ผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้ พนักงานมีความยึดมัน. กับองค์ กรในระดับที.สงู มาก ทําให้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รับรางวัล “นายจ้ างดีเด่น ประจําปี
2556” โดยบริ ษัท Aon Hewitt เพื.อเป็ นเกียรติคณ
ุ แห่งความสําเร็ จทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคลล
สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพื.อสังคมนัน0 กลุ่มทิสโก้ จดั ตัง0 หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื.อมอบโอกาสแก่สงั คม เน้ นยํ 0าเรื. องการ
พัฒนาทางด้ านการศึกษาและการให้ ความรู้ ทางการเงินต่อสังคม ในปี
กลุ่มทิสโก้ สนับสนุนด้ านการศึกษาอย่างต่อเนื.อง ผ่านทางการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กด้ อยโอกาส การพัฒนาศักยภาพครู และสนับสนุนการสร้ างโรงเรี ยนและมอบอุปกรณ์ ทางการศึกษา ด้ านการให้ ความรู้ ทางการ
เงินต่อสังคม กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” เป็ นเวลา วัน สําหรับนักเรี ยนระดับชันมั
0 ธยมศึกษาจํานวน B= คนจากทัว.
ประเทศ เพื.อให้ โอกาสทางการเรี ยนรู้ด้านการเงินและสนับสนุนให้ เยาวชนรู้จกั คิดหาวิธีที.จะเป็ นรากฐานไปสู่ความยัง. ยืนทางการเงินแก่สงั คม ซึ.งการ
เรี ยนการสอนนี 0 จัดทําโดยอาสาสมัครจากพนักงานกลุม่ ทิสโก้ เพื.อสนับสนุนการมีจิตอาสาภายในองค์กร นอกจากนี 0 ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ มี
การปลูกฝั งเข้ าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ตังแต่
0 จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดูแลรักษาสิ.งแวดล้ อม และการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้ น
สําหรับปี C นับเป็ นอีกปี ที.เศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับความท้ าทาย ท่ามกลางความผันผวนสูงจากปั จจัยหลายด้ าน โดยแนวโน้ มการ
เติบโตอยูใ่ นระดับที.ไม่เอื 0ออํานวย ซึง. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ ทางการเมืองที.จะ
เกิดขึ 0น อย่างไรก็ดี ด้ วยพื 0นฐานทางเศรษฐกิจที.แข็งแกร่งของประเทศ ผนวกกับภาคการเงินการธนาคารที.มนั. คงจะช่วยรองรับความผันผวนระยะสัน0
หรื อสถานการณ์ การเมืองที.ยืดเยือ0 ออกไปได้ ด้ วยความท้ าทายดังกล่าว กลุ่มทิสโก้ จึงมีนโยบายในการบริ หารที.จะเพิ.มความระมัดระวังและเน้ น
คุณภาพของสินทรัพย์มากยิ.งขึ 0น ตลอดจนเน้ นยํ 0าในการสร้ างรากฐานความมัน. คงจากภายในองค์กรสําหรับการเติบโตในอนาคต
ในโอกาสนี 0 คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที.ได้ ให้ การสนับสนุนบริ ษัทและผลักดันให้ กลุ่มทิสโก้ ฝ่าฟั น
ความท้ าทายมาโดยตลอดอีกทัง0 ขอขอบคุณผู้บริ หารและพนักงานทุกคนในความตัง0 ใจและทุ่มเทที.มีให้ แก่กลุ่มทิสโก้ เพื.อนํ าความก้ าวหน้ ามาสู้
กลุม่ ทิสโก้ สืบต่อไป

คณะกรรมการ
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ส่ วนที่ 1
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

ความเป็ นมาของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาํ คัญ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ ปรับสถานะจากบริ ษัทเงินทุน ซึง่ เดิมชื่อบริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“บง.ทิสโก้ ”) ก่อตังขึ
้ ้นใน
ปี 2512 โดยมีผ้ รู ่วมก่อตังคื
้ อ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุ้นร้ อยละ 60 (2) Bancom Development Corporation ถือหุ้นร้ อย
ละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้ อยละ 20 โดยประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์และให้ บริ การวาณิชธนกิจเเห่งแรกในประเทศไทย ต่อมา
ในปี 2515 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึง่ ต่อมาได้ ชื่อว่า Mizuho Corporate Bank Ltd.) ได้ เข้ า
ซื ้อหุ้นของบง.ทิสโก้ ทงหมดจาก
ั้
Bancom Development Corporation ในปี 2517 บง.ทิสโก้ ได้ ตงบริ
ั ้ ษัทหลักทรัพย์ ไทยค้ า จํากัด ขึ ้นเพื่อประกอบ
ธุรกิจนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ และในปี 2526 บง.ทิสโก้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ต่อมาในปี 2539 บง.ทิสโก้
ได้ ควบรวมกิจการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยค้ า จํากัด เข้ ามา เพื่อรวมธุรกิจหลักทรัพย์ที่กระจายอยู่ในสองบริ ษัทให้ มาอยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทเดียว โดยจัดตังเป็
้ นบริ ษัทใหม่ขึ ้นและใช้ ชื่อเดิมว่า “บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)” (“บงล. ทิสโก้ ”) ต่อมาในปี 2541 ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําหนดให้ แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน บงล.ทิสโก้ จึงได้ แยกสองธุรกิจนี ้ออกจากกันและ
ตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ขึ ้นเพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากบงล.ทิสโก้ ทงหมด
ั้
ในปี 2542 บง.ทิสโก้ ได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้ เข้ าร่ วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 โดยบง.ทิสโก้ เสนอขายหุ้น
บุริมสิทธิทงหมดจํ
ั้
านวน 600 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 6,000 ล้ านบาท ให้ แก่กระทรวงการคลังเป็ นจํานวน 300 ล้ านหุ้น
มูลค่า 3,000 ล้ านบาท และให้ กับนักลงทุนสมทบ 300 ล้ านหุ้น มูลค่า 3,000 ล้ านบาท ผลจากการเพิ่มทุนครัง้ นัน้ ทําให้ สดั ส่วนของ Banker
Trust ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลงจากประมาณร้ อยละ 52 เหลือร้ อยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเข้ ามามีสดั ส่วนในการถือหุ้นบง.ทิสโก้
เป็ นร้ อยละ 42.84 และในส่วนของกระทรวงการคลังได้ มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดเปลี่ยนมือได้ (Warrants) อายุ 3 ปี เพื่อใช้ ซื ้อหุ้น
บุริมสิทธิของบง.ทิสโก้ ที่กระทรวงการคลังถือครองให้ กบั นักลงทุนสมทบ และภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวครบกําหนดไป เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีผ้ ใู ช้ สิทธิ เป็ นจํานวนมากจนทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลดลงเหลือ 319,000 หุ้น หรื อร้ อยละ 0.05
ของหุ้นทังหมดของบง.ทิ
้
สโก้
ในปี 2548 บง.ทิสโก้ เป็ นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง นับ
จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศใช้ แผนพัฒนาสถาบันการเงินเพื่อปฏิรูประบบสถาบันการเงินไทยในเดือนตุลาคม 2547 โดยได้ เปลี่ยน
ชื่อเป็ น ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และได้ เริ่ มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็ นต้ นมา
ในปี 2550 ธนาคารได้ ดําเนินการจัดตังกลุ
้ ม่ ธุรกิจการเงินตามที่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบ
รวมกลุม่ (Consolidated Supervision) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยมีธนาคารเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ซึง่ การจัดกลุ่มธุรกิจการเงินนี ้เอื ้อ
ต่อธนาคารในการบริ หารความเสี่ยง และการจัดการเงินกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งหมายถึงธนาคารยังสามารถดําเนินธุรกิจและดํารง
นโยบายจ่ายเงินปั นผลได้ ตามแผนงานที่ธนาคารได้ วางไว้
หลังจากพระราชบัญญัติธรุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารได้ ยื่นขออนุมตั ิการจัดตังกลุ
้ ่ม
ธุรกิจทางการเงินโดยมีบริ ษัทโฮลดิ ้งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแทนธนาคารทิสโก้ กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551 ธนาคาร
ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทโฮลดิ ้งโดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
ตามแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ จะดําเนินการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทังหมด
้
และหุ้นในบริ ษัท โตเกียว ลี
สซิ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด ให้ กบั บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารจะประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว และ
ไม่ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยใดๆ ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้
ในปี 2552 แผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นโดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิส
โก้ ได้ ดําเนินการแล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยบริ ษัทสามารถทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ ได้ ร้อยละ 99.51 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่
ออกแล้ วทังหมด
้
และเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนธนาคารทิสโก้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ขณะเดียวกัน
ธนาคารได้ ขอเพิกถอนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในเดือน
พฤศจิกายน 2552 บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ กบั ผู้
ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ การเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ ในการให้
บริ ษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้ อยละ 100 และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารทิสโก้ ที่ยงั มิได้ ทําการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
ธนาคารกับหุ้นของบริ ษัท โดยมีระยะเวลาเสนอขายรวม12 เดือน โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และสิ ้นสุดในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2553 ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ ได้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นมาใช้ สิทธิ ครบทังจํ
้ านวน ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร
ทิสโก้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 8,192 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้ วทังหมด
้
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1.2

การประกอบธุรกิจของธนาคาร

ภายหลังแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นแล้ วเสร็ จ ธนาคารทิสโก้ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ โดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการถือหุ้นกลุม่ ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

1.3

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร มีดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รวมรายได้ ดอกเบีย้ - สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
1.4

ปี 2554
จํานวน
11,557
(5,261)
6,296
1,614
(61)
1,553
1,224
9,073

ร้ อยละ
127.4
(58.0)
69.4
17.8
(0.7)
17.1
13.5
100.0

ปี 2555
จํานวน
ร้ อยละ
14,206
133.4
(7,872)
(73.9)
6,334
59.5
2,495
23.4
(73)
(0.7)
2,422
22.8
1,890
17.8
10,646
100.0

ปี 2556
จํานวน
ร้ อยละ
17,919
144.3
(9,885)
(79.6)
8,034
64.7
3,294
26.5
(77)
(0.6)
3,217
25.9
1,165
9.4
12,416
100.0

ยุทธศาสตร์ หลักขององค์ กร

เพื่อให้ กลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคารเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของกลุม่ ทิสโก้ ธนาคารมีการวางแผนกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจตามแนวทางที่กําหนดโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจขององค์ กร (Mission) และค่ านิยม (Value) ขององค์ กร
เพื่อเป็ นการกําหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็ นหนึ่งเดียวกันของทังกลุ
้ ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ กําหนดให้ มีการวางวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และคุณค่า (Value) ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร วิสยั ทัศน์เป็ นตัวกําหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้ องการ
จะบรรลุพันธกิ จเป็ นการกํ าหนดภารกิ จและหลักปฏิ บตั ิที่องค์ กรจะยึดถื อในการดําเนิ นธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่ วมกันที่ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานจะนํามาใช้ ในการดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
วิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ “สรรค์สร้ างโอกาสชาญฉลาดเพื่อคุณ”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้ เป็ นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ที่ม่งุ เน้ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคณ
ุ ค่าให้ กบั ลูกค้ า
ด้ ว ยความเชี่ ย วชาญอย่ า งเป็ นผู้นํ า และมื อ อาชี พ ทิ ส โก้ มุ่ง มั่น ที่ จ ะขยายบริ ก ารให้ ค รอบคลุม ความต้ อ งการของลูก ค้ า ในทุก พื น้ ที่ โดยให้
ความสําคัญกับการริ เริ่ มการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้ คําแนะนําที่สรรสร้ างโอกาสทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงของชีวิต
การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชนนํ
ั ้ าคือหัวใจของบริ การที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ของเรา ทิสโก้ ยงั ยึดมัน่ ใน
วัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่ งใส เพื่อสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าอย่างยัง่ ยืนเพื่อลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”
ค่านิยมขององค์กร กลุม่ ทิสโก้ มีคา่ นิยมองค์กรซึง่ ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และเป็ นคุณค่าที่ม่งุ ปลูกฝั งแก่พนักงาน
ทุกคน เพื่อพัฒนาไปสูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรและเป็ นแม่บทในการสร้ าง ทัศนคติของการทํางานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ ให้ ความสําคัญ ได้ แก่
1) เชี่ยวชาญอย่ างผู้นํา

บุคลากรของทิสโก้ จะต้ องเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ มีขีดความสามารถและทักษะที่โดด
เด่น สะท้ อนความเป็ นผู้นําในด้ านคุณภาพบริ การเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด

2) สร้ างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์ กับลูกค้ าด้ วยการมอบบริ การที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริ การด้ วยความรู้ ความ
ชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบตั ิงานที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้ วางใจ เน้ นความพึงพอใจและความสําเร็ จ
ของลูกค้ าเป็ นมาตรฐานในการประเมินผลงาน
3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

พนัก งานทุก คนของทิ ส โก้ ป ระพฤติ ป ฏิ บัติ ต นอย่ า งซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ยึ ด มั่น ในมาตรฐานสูง สุด ของ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า

4) ลูกค้ าเป็ นหลัก

ใส่ใจมุ่งบริ การลูกค้ าเป็ นหลัก สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า นําเสนอ
แนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม

5) ความคิดสร้ างสรรค์

ความเชี่ ย วชาญของทิ ส โก้ ไ ม่ไ ด้ ม าจากความรู้ จริ ง ประสบการณ์ แ ละความชํ า นาญเท่านัน้ แต่ยัง
ผสมผสานในส่วนของความคิดสร้ างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคําแนะนําต่างๆ ที่มอบให้ แก่ลกู ค้ า ต้ องมีทงั ้
ความถูกต้ อง ความหลากหลาย และความสร้ างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิ ดมุมมอง สร้ างทางเลือกในการ
บริ หารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

6) การให้ คาํ แนะนํา

บุคคลากรของทิสโก้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการเงิน ดังนัน้ จึงปรารถนาที่จะแนะนํา วางแผน จัดการ
ด้ านการเงิน ให้ กับผู้อื่น ด้ วยบุคลิกที่เป็ นกันเองและเปิ ดกว้ าง ทําให้ สามารถรับรู้ และเข้ าใจถึงความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ า ซึง่ เปรี ยบเสมือนเพื่อนสนิทที่ต้องดูแล ดังนัน้ คําแนะนําต่างๆ ที่ลกู ค้ าได้ รับ
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงบรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้

การกําหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan and Strategy Map)
ในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า กลุ่มทิสโก้ พิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเมื อ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ย้ ัง พิ จารณาถึ ง ปั จ จัย ภายในอื่ น ๆ เช่ น จุดแข็ ง จุด อ่ อ น โอกาส ความเสี่ ย ง ปั จจัยแห่ ง
ความสําเร็ จ (Critical Success Factor) และประเด็นสําคัญต่างๆ ที่ต้องเร่ งปฏิบตั ิ (Priority Issue) โดยผู้บริ หารจะนําปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดทําแผนกลยุทธ์ องค์กร (Corporate Strategy
Map) ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ (Vision) ขององค์กร
ในการนํากลยุทธ์มาใช้ ปฏิบตั ิ กลุม่ ทิสโก้ ได้ นําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ ในการสร้ างความสมดุลของกลยุทธ์ ใน 4 ด้ าน คือ
ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการทํางานภายใน และด้ านการเรี ยนรู้ โดยมีการกําหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator)
ของแต่ละสายธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบการบริ หารผลงาน (Performance Management) ที่กําหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีการติดตามผลงานอย่างสมํ่าเสมอ (Performance Dashboard)
แผนกลยุทธ์ องค์ กร
เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสยั ทัศน์และภารกิจที่วางไว้ นนั ้ กลุ่มทิสโก้ มีการกําหนดแผนกลยุทธ์
องค์กรไว้ โดยมีประเด็นที่ม่งุ เน้ น ดังต่อไปนี ้
1. การให้ บริ การและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ ปรับโครงสร้ างทาง
ธุรกิจเป็ นการรวมศูนย์ที่ลกู ค้ า (Client Centric)
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
2. การขยายช่องทางการจําหน่าย ทีมขาย รวมทังการสร้
้
างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ าถึงลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ และ
นําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ต้องการของลูกค้ า เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณ
ุ ภาพ เพื่อนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สดุ ให้ กับลูกค้ าอย่างครบวงจร รวมทัง้ มุ่งเน้ นการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน และปรับปรุงระบบการทํางานให้ เป็ นระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับปริ มาณธุรกรรมและเครื อข่ายการบริ การที่เพิ่ม
สูงขึ ้น
4. การสร้ างและสื่อสารแบรนด์ (Branding) และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อส่งเสริ มให้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มทิสโก้
เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่ หลาย รวมถึงการประสานความร่ วมมือ (Synergy) ระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม และการนําระบบลูกค้ าสัมพันธ์ มา
ใช้ (Customer Relationship Management) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า
5. การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และฐานข้ อ มูล เพื่ อ การตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ รวมทัง้ การพัฒ นาบุค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ บริ การทางการเงินภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บริ การผ่านสํานักงาน
ใหญ่ของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสาขาที่ตงอยู
ั ้ ่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทังสิ
้ ้น 52 แห่ง ดังนี ้
เขตพืน้ ที่

สาขา

กรุงเทพมหานคร

: สาทร รั ต นาธิ เ บศร์ ศรี น คริ น ทร์ รั ง สิ ต เพชรบุ รี ตัด ใหม่ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ แฟชั่น ไอส์ แ ลนด์ ดิ โ อลด์ ส ยาม
อาคารภคินทร์ เซ็นทรัลแจ้ งวัฒนะ ซีคอนสแควร์ เยาวราช สยามพารากอน เซ็นทรัลพระราม 3 เดอะมอลล์
บางแค วรจักร เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า เดอะมอลล์ท่าพระ เซ็นทรัลบางนา เดอะมอลล์บางกะปิ ฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต
เซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลลาดพร้ าว เกตเวย์เอกมัย ราชวงศ์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และซีคอน บางแค

ปริ มณฑล

: นครปฐม สมุทรสาคร

ภาคกลาง

: อยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี จันทบุรี พัทยา และศรี ราชา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: นครราชสีมา เทสโก้ โลตัสโคราช ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และสุรินทร์

ภาคเหนือ

: เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์

ภาคใต้

: ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ ธานี ตรัง รัษฏาภูเก็ต และกระบี่

2.1

ลักษณะบริการ

ภายหลังการปรั บโครงสร้ างการถื อหุ้น ธนาคารทิสโก้ ประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้ วยบริ การ 6 กลุ่ม
ดังต่อไปนี ้ 1) ธุรกิจบริ การธนกิจลูกค้ ารายย่อย 2) ธุรกิจบริ การลูกค้ าธนบดีธนกิจ 3) ธุรกิจบริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 4) ธุรกิจบริ การสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลาง 5) บริ การธุรกิจจัดการการเงิน และ 6) บริ หารเงินและการลงทุน โดยมีรายละเอียดการให้ บริ การดังนี ้
1. ธุรกิจบริการธนกิจลูกค้ ารายย่ อย (Retail Banking)
ธุรกิจบริ การธนกิจลูกค้ ารายย่อย ให้ บริ การ 3 ประเภทดังนี ้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่ อย (Retail Loans)
บริ การสินเชื่อรายย่อย เป็ นการให้ สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ ารายย่อยทัง้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ทัง้ นี ้ บริ การสินเชื่อรายย่อยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคเป็ นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อย
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ ดงั นี ้
 สินเชื่อเช่ าซือ้
สินเชื่ อเช่าซือ้ เป็ นการให้ บริ การกู้ยื มเพื่ อ เช่ าซื อ้ ทรั พ ย์ สิน ซึ่ง ผู้เช่ าซือ้ ต้ องวางเงิ นดาวน์ เป็ นสัดส่วนร้ อยละของมูล ค่า
ทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรื อบริ ษัทกําหนด และผ่อนชําระค่างวดเป็ นจํานวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่าซื ้อ โดยในระหว่าง
การผ่อนชําระธนาคาร และ/หรื อบริ ษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื ้อจะผ่อนชําระเงินกู้ครบถ้ วน อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1-7 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทําสัญญา
ธนาคารให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับรถยนต์ทุกชนิดทังใหม่
้ และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นงั่ รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจัก รยานยนต์ และรถยนต์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ อัน ได้ แ ก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัว ลาก หางพ่ ว ง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่ องพิมพ์ระบบดิจิตอล
เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่ องมือแพทย์ เป็ นต้ น
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักของธนาคารที่มีการเติบโตต่อเนื่องมาตลอด โดยมีอตั ราการเติบโตของเงินให้
สินเชื่อสูงถึงร้ อยละ 15.3 จาก 154,049.32ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น 177,565.16 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
(ล้ านบาท)
119,516.90

สินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
(ล้ านบาท)
154,049.32

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
177,565.16

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
15.3

ปี 2556 ธนาคารทิสโก้ ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ ดร้ อยละ 24.7 มาสด้ าร้ อยละ 16.6 อีซูซุร้อยละ 17.0 โตโยต้ าร้ อย
ละ 9.6 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 32.1 ของยอดการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทงหมด
ั้
และมีสดั ส่วนการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ใหม่ต่อรถยนต์ใช้ แล้ วเฉลี่ยร้ อยละ 80 ต่อ 20 ในปี 2556 ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อต่อไป เนื่องจากความ
ต้ องการสินเชื่อประเภทนี ้ยังคงมีอยู่สงู และการขยายตัวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเน้ นการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและนําเสนอบริ การที่
หลากหลาย มากกว่าที่จะเน้ นการแข่งขันด้ านราคา ทังนี
้ ้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยการให้ ก้ ยู ืมยังคงใกล้ เคียงกับอัตราตลาด โดยจะ
กําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค ให้ บริ การสินเชื่อเพื่อผู้บริ โภคตามความต้ องการของตลาด โดยมุ่งเน้ นสินเชื่อที่มีอตั ราผลตอบแทนหลัง
ปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภคแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
สิ น เชื่ อ เพื่อ การเคหะ เป็ นการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ แก่ ลูก ค้ าที่ ต้ อ งการซื อ้ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ อยู่อ าศัย รวมถึ ง สิ น เชื่ อ
เอนกประสงค์เพื่อการเสริ มสภาพคล่องทางการเงินโดยใช้ อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน ซึง่ สินเชื่อเพื่อการเคหะมีอายุตงแต่
ั ้ 3–30 ปี
และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี ้ยเป็ นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรื อแบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยคงที่ในช่วง 1–
3 ปี แรกของการกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินเชื่อเพื่อการเคหะมีจํานวน 1,428.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับสินเชื่อเพื่อ
การเคหะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจํานวน 1,455.60 ล้ านบาท โดยส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค เป็ นการให้ สินเชื่อแก่ บุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วน
บุคคล สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อสมาชิกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยอายุ
ของเงินให้ สินเชื่ออยู่ระหว่าง 6-60 เดือน ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของลักษณะการใช้ เงินและความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกค้ า
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่โดดเด่นของธนาคาร คือ บริ การสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์เพื่อการอุปโภคบริ โภค ภายใต้ แบรนด์
“ทิสโก้ ออโต้ แคช” ซึง่ เป็ นสินเชื่ออเนกประสงค์สําหรับเจ้ าของรถที่ต้องการใช้ วงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีจดุ เด่นคือ
สะดวก รวดเร็ ว ไม่ต้องโอนทะเบียนรถยนต์ ลูกค้ าสามารถใช้ รถได้ ตามปกติ และให้ อตั ราดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่าสินเชื่อบุคคลทัว่ ไปซึง่ ลูกค้ า
สามารถติดตามข่าวสารข้ อมูลของ ทิสโก้ ออโต้ แคชผ่านทาง เวปไซต์ www.tiscoautocash.com นอกจากนี ้ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้ กบั ลูกค้ าในการเข้ าถึงบริ การมากยิ่งขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคมีจํานวน 16,118.86 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่มีจํานวน 14,387.17 ล้ านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
ล้ านบาท
ร้ อยละ
119,516.90
89.4
1,366.69
1.1
12,752.49
9.5
133,636.08
100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ
154,049.32
90.7
1,455.60
0.9
14,387.17
8.5
169,892.09
100.0
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ
177,565.16
91.0
1,428.19
0.7
16,118.86
8.3
195,112.21
100.0

อัตราการ
เติบโต
(ร้ อยละ)
15.3
(1.9)
12.0
14.8

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจําหน่ าย
สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธนาคารให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร โดยธนาคารมีฐาน
ลูกค้ าที่มนั่ คงผ่านตัวแทนจําหน่าย (Dealer) ซึง่ ลูกค้ าผู้เช่าซื ้อส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ประจํา และมีประวัติการชําระเงินที่ดี
สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคซึ่งดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เน้ นการให้ บริ การกับฐานลูกค้ าเดิมที่ใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อกับธนาคาร ซึง่ มีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี ้อย่างเพียงพอ
1.2 บริการเงินฝากรายย่ อย (Retail Deposit)
ธนาคารทิสโก้ ได้ มีการระดมเงินออมโดยการให้ บริ การรับฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจํา รวมถึงบริ การด้ านการเงินที่เกี่ยวข้ อง เช่น การออกแคชเชียร์ เช็คและเช็คส่วนบุคคล การเรี ยกเก็บเช็ค และบริ การเงินโอน โดย
ธนาคารได้ เปิ ดให้ บริ การดังกล่าว ทังที
้ ่สํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคารทุกแห่ง ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ เน้ นการทําตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเงิน
ฝากและการลงทุนอย่างครบวงจร โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบบัญชีเงินฝากทัว่ ไป และมีสภาพคล่องในการเบิกเงิน
สูง เช่น เงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ (Diamond Savings) ที่เน้ นลูกค้ ากลุ่มที่มีเงินออมมากกว่า 1 ล้ านบาท พร้ อมรับสิทธิประโยชน์ทางด้ านบัญชี
และเงินฝากซุปเปอร์ ออมทรัพย์สําหรับลูกค้ ากลุ่มที่มีเงินออมไม่เกิน 1 ล้ านบาท ตลอดจนการเสนอรายการส่งเสริ มการขายสําหรับเงินฝากประจํา
ระยะสันถึ
้ งระยะกลางอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้ ออกแคมเปญส่งเสริ มการขายในช่วงปลายปี สําหรับผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ ภายใต้ ชื่อ "TISCO
เงินฝากประจําพิเศษ 8 เดือน 3.4%" นอกจากนี ้ ธนาคารยังเปิ ดให้ บริ การสาขาธนาคารเพิ่มเติม โดยเฉพาะตามแหล่งชุมชนจํานวน 3 แห่ง
ประกอบด้ วย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สาขาพัทยา และสาขารัษฎา ภูเก็ต โดยเป็ นสาขาเต็มรูปแบบที่สามารถให้ บริ การครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน และการลงทุนทุกประเภทของกลุม่ ทิสโก้
1.3 บริการประกันชีวติ และประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในปี
2548 โดยธนาคารให้ บริ การเป็ นนายหน้ าประกันภัยทังในส่
้ วนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยให้ บริ การประกันภัยประเภทต่าง ๆ แก่ลกู ค้ า
ธนาคาร ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละ
กลุม่ ลูกค้ า โดยมีผลิตภัณฑ์ทงในหมวดประกั
ั้
นวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ในหมวดประกัน
ชีวิต อาทิ ประกันสินเชื่อ และประกันแบบสะสมทรัพย์ ปั จจุบนั ธนาคารมีพนั ธมิตรทางธุรกิจหลายบริ ษัท ต่างก็เป็ นบริ ษัทประกันภัยชันแนวหน้
้
า ที่มี
ชื่อเสียงและฐานะการเงินมัน่ คง
ในปี 2556 ธนาคารมุ่งเน้ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ (HIP) แก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ HIP ให้ ความคุ้มครองสุขภาพทังการรั
้
กษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และให้ ค่าชดเชยรายวันในการ
รักษาพยาบาล ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุม ในด้ านประกันภัยรถยนต์ ธนาคาร
มุ่งเน้ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย Auto Care Insurance (ACI) ซึง่ มีความคุ้มครองประกอบด้ วยความคุ้มครอง 3 ในส่วน คือ
ประกันชดเชยรายได้ จากอุบตั ิเหตุทกุ คนในรถยนต์สงู สุดถึง 7 คน ประกันทรัพย์สินส่วนตัวจากการโจรกรรม และเงินปลอบขวัญอันเนื่องจากรถยนต์
ชนกันไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายถูกหรื อผิดก็ตาม ทังสามความคุ
้
้ มครองนี ้ ถือเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ที่สามารถผสานความคุ้มครองแยกหมวดให้ มาอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ตวั เดียวกัน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ เป็ นนายหน้ าประกันภัยอย่างเป็ นทางการให้ กบั บริ ษัทรถยนต์ที่เป็ นคู่ค้า โดยดูแลความคุ้มครอง
รถยนต์กบั ลูกค้ าทุกราย และยังเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ ประกันโจรกรรมทรัพย์สินส่วนตัวภายในรถยนต์ ในวงเงินสูงถึง 20,000 บาท ทังนี
้ ้
ผลิตภัณฑ์ HIP และ ACI ได้ รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากลูกค้ าธนาคาร
2.

ธุรกิจบริการลูกค้ าธนบดีธนกิจ (Private Banking)

ธุรกิจลูกค้ าธนบดีธนกิจ เป็ นการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มีเงินออม และเงินลงทุนตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป ประกอบด้ วยบริ การเงิน
ฝาก บริ การบริ หารจัดการทางการเงิน และให้ คําปรึ กษาในด้ านการบริ หารจัดการทางการเงินและการลงทุน ภายใต้ เป้าหมายในการเป็ นผู้ให้ บริ การ
ที่ปรึ กษาด้ านการลงทุนชันแนวหน้
้
า “Top Advisory House” ในปี 2556 กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นการให้ บริ การคําปรึกษาด้ านการลงทุนทุกรูปแบบใน
สินทรัพย์ทวั่ โลกผ่านสาขาของธนาคาร (Advisory branch) โดยมีสาขาแห่งแรกที่ศนู ย์การค้ าเกตเวย์ เอกมัย โดยสาขานี ้ยังเปิ ดให้ บริ การ “เวลธ์
คลินิก” (Wealth Clinic) ซึง่ เป็ นบริ การพิเศษสําหรับลูกค้ าที่ต้องการรับคําปรึ กษาการลงทุนแบบเชิงลึกตามความต้ องการและความเหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้ านการลงทุนคอยให้ คําปรึกษา ในอนาคตธนาคารทิสโก้ จะขยายบริ การเวลธ์ คลินิก ในสาขาเปิ ดใหม่เพื่อขยายบริ การ
ที่ปรึกษาการลงทุนในครอบคลุมยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ ได้ จดั ทํารายงานการวิเคราะห์ Global Economic Review
และ Global Wealth Strategy ที่เจาะลึกถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจและแนะนํากลยุทธ์ การจัดพอร์ ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่ โลก เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการไปลงทุนต่างประเทศในทุกรูปแบบ นอกจากนี ้ ยังมีการจัดทํารายบทวิเคราะห์ฉบับพิเศษ (Special Issues) ซึ่งเป็ นบทวิเคราะห์แนวโน้ ม
เศรษฐกิจและการลงทุนในสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่มีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ เพื่อให้ ลกู ค้ ารับรู้ถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึง
ทิศทาง แนวโน้ ม และโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ ้น โดยลูกค้ าสามารถเข้ าถึงบทวิเคราะห์เหล่านี ้ ผ่านทางเวปไซต์ www.tiscowealth.com
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
3.

ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)

บริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เป็ นการให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริ การที่เกี่ยวข้ องให้ แก่กลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ ษัทหรื อกลุ่มองค์กรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยบริ การหลักเป็ นการให้ สินเชื่อเพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ด้านการ
พาณิ ชย์ ต่างๆ และการให้ บริ การที่เกี่ ยวข้ อง เช่น การคํ ้าประกัน อาวัล การให้ คําปรึ กษาด้ านการกู้เงินและการปรับโครงสร้ างหนี ้ ฯลฯ โดยแบ่ง
ประเภทของบริ การออกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สิ น เชื่ อ เงิ น ทุน หมุน เวี ย น เป็ นสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งและบริ ห ารกระแสเงิ น สดสํ า หรั บธุ ร กิ จ ต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นฤดูกาล เช่น การให้ สินเชื่อเพื่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้ าเพื่อขาย การขายชําระ
คืนเจ้ าหนี ้การค้ าระยะสัน้ เป็ นต้ น สินเชื่อประเภทนี ้เป็ นสินเชื่อระยะสันที
้ ่สามารถเบิกใช้ และชําระคืนได้ ภายในวงเงินที่กําหนดตลอด
ระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่มีการกําหนดอายุวงเงินไว้ ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็ นประจําทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
สิ น เชื่ อ โครงการและสิ น เชื่ อ ระยะยาว เป็ นสิ น เชื่ อ ที่ ใ ห้ แ ก่ โ ครงการพัฒ นาธุ ร กิ จ ระยะปานกลางและระยะยาว ที่ มี
วัตถุประสงค์การใช้ เงินกู้ชดั เจน โดยมีลกั ษณะโครงการที่เป็ นฐานรายได้ ของลูกค้ าและสามารถตรวจสอบความคืบหน้ าของโครงการได้
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ ชดั เจน ให้ สอดคล้ องกับกําหนดเวลาและความ
คื บ หน้ า ของโครงการหรื อ กระแสเงิ น สดของโครงการหรื อ ของกิ จ การลูก ค้ า ทัง้ นี ธ้ นาคารมี น โยบายให้ ก ารสนับ สนุน สิ น เชื่ อ แก่
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรู ปแบบต่างๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะ
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้ แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้ างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรื อขยายธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อการก่อสร้ างหมู่บ้านจัดสรร หรื ออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้ างระบบงานสาธารณูปโภคพื ้นฐาน หรื องานประมูล
ขนาดใหญ่ สินเชื่อเพื่อซื ้อและติดตังอุ
้ ปกรณ์เครื่ องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ อ่ นื
นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารทิสโก้ ยงั ให้ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวตั ถุประสงค์หรื อลักษณะการ
กู้ยืมแบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็ นเงินฝากหรื อสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็ นสินเชื่อในระยะสันถึ
้ งปานกลาง ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็ นหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็ นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มี
สินทรัพย์ที่ผ้ กู ้ ซู ื ้อเพื่อการลงทุนเป็ นหลักประกัน เช่น อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชําระ
คืนตามความสามารถในการสร้ างรายได้ ของสินทรัพย์นนั ้ (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือคํา้ ประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การออกหนังสือคํ ้าประกันและอาวัลตัว๋ เงิน สําหรับลูกค้ าที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงานบางประเภทที่
จําเป็ นต้ องมีการวางหนังสือคํา้ ประกันให้ กับหน่วยงานผู้ว่าจ้ างต่างๆ เช่น การยื่ นประมูลงานต่างๆ จนถึง การคํา้ ประกันผลงาน
้ ้เงื่อนไขของหนังสือคํ ้าประกัน
ก่อสร้ าง หรื อการออกหนังสือคํ ้าประกันการสัง่ ซื ้อให้ กบั ผู้ผลิต เช่น การซื ้อวัตถุดิบเป็ นจํานวนมาก ทังนี
สามารถปรับให้ เข้ ากับความต้ องการของผู้รับผลประโยชน์ได้
 บริการให้ คาํ ปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้ านเงินกู้
ธนาคารทิสโก้ ให้ คําปรึ กษาและบริ การอื่นด้ านเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น การให้ คําปรึ กษาด้ านโครงสร้ างทางการเงิน และการ
ปรับโครงสร้ างหนี ้ (Loan Restructuring) การเป็ นผู้จดั หาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent)
และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เป็ นต้ น
 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิจการให้ บริ การคัสโตเดียน ประกอบด้ วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การ
ติดตามสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ในทรัพย์สินของลูกค้ า อันได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบคุ ล
ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้ กบั กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าเดิมที่มีความสัมพันธ์ กบั ธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้ าใหม่จากภาคธุรกิจสําคัญที่ช่วย
ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยานยนต์/ชิ ้นส่วน
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับ
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน เช่น พลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ การก่อสร้ างและวัสดุก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่อธุรกิจผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขาในต่างจังหวัด ปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่การตลาดของ
ธนาคารจะติ ด ต่ อ กับ กลุ่ม ลูก ค้ า โดยตรง หรื อ ในบางกรณี ลูก ค้ า ที่ ส นใจอาจติ ด ต่ อ ธนาคารก็ ไ ด้ นอกจากนี ้ ธนาคารยัง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
4.

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending)

บริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้ บริ การสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นหลัก อาทิ
สินเชื่อเพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อผู้จําหน่ายรถยนต์ และสินเชื่อธุรกิจเช่าซื ้อและลีสซิ่ง สําหรับลูกค้ าในภาค
ธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ ทิสโก้ มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน 53,679.77 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 18.4 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 24.9 จาก 42,993.75 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อในกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริ การ
ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 32,034.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2555 ที่มีจํานวน 25,780.61
ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อเพื่อผู้จําหน่ายรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่ออื่น
รวมสินเชื่อธนาคาร

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
ล้ านบาท
16,368.35
8,789.92
6,862.20
328.26
32,348.73
13,628.40
133,636.08
179,613.21

ร้ อยละ
9.1
4.9
3.8
0.2
18.0
7.6
74.4
100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท
17,226.31
10,203.97
14,888.26
675.20
42,993.75
25,780.61
169,892.09
238,666.45

ร้ อยละ
7.2
4.3
6.2
0.3
18.0
10.8
71.2
100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
19,375.50
6.9
11,598.82
4.1
21,921.31
7.8
784.14
0.3
53,679.77
19.1
32,034.44
11.4
195,112.21
69.5
280,826.43
100.0

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
12.5
13.7
47.2
16.1
24.9
24.3
14.8
17.7

กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าเดิมที่มีความสัมพันธ์ กบั ธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้ าใหม่จากภาคธุรกิจสําคัญที่ช่วยใน
การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยานยนต์/ชิ ้นส่วน การเกษตรและ
การแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เช่น
พลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ การก่อสร้ างและวัสดุก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่ อธุรกิ จขนาดใหญ่ และขนาดกลางผ่านสํานักงานใหญ่ ในกรุ งเทพฯ และสาขาในต่างจังหวัด
ปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่การตลาดของธนาคารจะติดต่อกับกลุม่ ลูกค้ าโดยตรง หรื อในบางกรณีลกู ค้ าที่สนใจอาจติดต่อธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ ธนาคารยัง
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
5.

บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services)

ธุรกิจบริ การจัดการการเงิน ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริ การในด้ านการบริ หารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
สําหรับลูกค้ ากลุ่มธุรกิจ ซึง่ จะช่วยลูกค้ าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ การจัดการของธุรกิจ ประกอบด้ วย การ
บริ การ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริ การรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริ การด้ านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริ การด้ านการบริ หารสภาพ
คล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีบริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออํานวยความ
สะดวกลูกค้ าสําหรับทําธุรกรรมและเรี ยกดูข้อมูลต่างๆ
6.

บริหารเงินและการลงทุน (Corporate Investment)

หน่วยงานการบริ หารเงินเป็ นส่วนงานหนึง่ ของธนาคาร ทําหน้ าที่บริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารซึง่ ครอบคลุมการจัดหา
เงินทุนจากสถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้ เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ กลยุทธ์ และ
นโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยรวมถึงการจัดสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
สําหรับตราสารหนี ้ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี ้ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมทังยั
้ งมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารทุน ทังที
้ ่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร จะเน้ นการลงทุนระยะ
ยาวในหุ้นของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็ นการลงทุนเพื่อเงินปั นผลและกําไรจากส่วนต่างของราคา
มูลค่าเงินลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 10,029.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 ที่มีจํานวน
4,956.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 102.3 เป็ นผลจากการเพิ่มของเงินลงทุนในตราสารหนี ้เพื่อการลงทุน
2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน


ลักษณะตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
จํานวนทังสิ
้ ้น 30 แห่ง แบ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศจํานวน 14 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้ านเงินฝากและเงินให้ สินเชื่อมีรายละเอียดดังนี ้
เงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย1 มียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 10,114,865 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.5
เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2555 ตามการแข่งขันด้ านการระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2556 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา
3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลดมาอยู่ที่ร้อยละ 1.76 เทียบกับร้ อยละ 1.84 ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นผลจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสนับสนุนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่
ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยเสี่ยงในหลายด้ าน ทังจากปั
้
ญหาหนี ้สินภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง และปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง สําหรับปี
2
2556 เงินฝาก ของธนาคารทิสโก้ มียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 265,694.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 ร้ อยละ 16.5 โดยแบ่งเป็ นเงินฝาก 265,547.50
ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ 146.62 ล้ านบาท
ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทย
(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
ปี 2554
/1

ดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ (MLR)
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน /1
/1

ปี 2555
7.25
2.08

ปี 2556
7.00
1.84

6.84
1.76

อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ย ณ สิ ้นระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เงินให้ สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้ สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้ างของเงินให้ สินเชื่อจํานวน 9,493,028 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 ร้ อยละ 10.5 ตามความต้ องการสินเชื่อที่ยงั คงขยายตัว สอดรับไปกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2556 อัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ ชนดี
ั ้ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.84 เทียบกับร้ อยละ 7.00 ณ สิ ้นปี
2555 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ สําหรับเงินให้ สินเชื่อของธนาคารทิสโก้ ณ สิ ้นปี 2556 มีจํานวน 280,834.43
ล้ านบาท เติบโตขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 ร้ อยละ 17.7

1
2

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั ้นที่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรั พย์ เงินฝาก และเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: ล้ านบาท)
ธนาคาร
1. ธ. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
4. ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5. ธ.กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
6. ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
7. ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
8. ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9. ธ.ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
10. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
11. ธ.สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)
12. ธ.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
13. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน)
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ระบบธนาคารพาณิชย์ ไทย

2,502,750
2,502,231
2,383,608
2,092,060
1,074,348
992,290
765,345
408,027
342,030
278,362

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
17.7
17.7
16.9
14.8
7.6
7.0
5.4
2.9
2.4
2.0

254,833
234,295

1.8
1.7

103,361
146,125

1.0
1.4

99,420
184,720

1.0
1.9

148,719
148,128
14,127,026

1.1
1.0
100.0

109,948
83,735
10,224,813

1.1
0.8
100.0

102,216
102,730
9,493,028

1.1
1.1
100.0

สินทรัพย์

1,871,061
1,884,262
1,820,728
1,532,588
768,390
722,262
529,663
234,868
265,547
152,273

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
18.3
18.4
17.8
15.0
7.5
7.1
5.2
2.3
2.6
1.5

เงินให้ สินเชื่อหลัง
หักค่ าเผื่อหนีฯ้
1,615,612
1,654,527
1,669,018
1,380,089
801,552
728,985
467,357
248,001
275,052
163,751

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
17.0
17.4
17.6
14.5
8.4
7.7
4.9
2.6
2.9
1.7

เงินฝาก

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี ้ ธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ ในปี 2556 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 1,330,668 คัน ลดลงร้ อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการสิ ้นสุดของนโยบาย
คืนภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ซื ้อรถยนต์คนั แรก ทังนี
้ ้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2556 แบ่งเป็ นรถยนต์นงั่ ร้ อยละ 47.4 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อย
ละ 52.6 ทังนี
้ ้ ธนาคารมีอตั ราปริ มาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ของต่อปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2556
อยู่ที่ร้อยละ 8.5
ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ ในประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี 2552-2556
หน่ วย : คัน
รถยนต์นงั่
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

ปี 2552
235,169
313,703
548,872

ปี 2553
346,644
453,713
800,357

ปี 2554
360,711
433,370
794,081

ปี 2555
669,954
766,381
1,436,335

(หน่วย : คัน)

ปี 2556
631,221
699,447
1,330,668

ที่มา : สถาบันยานยนต์

 สภาพการแข่ งขัน
ในปี 2556 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ แม้ ว่าอัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้ าง
ชะลอตัว เป็ นผลภาคการบริ โภคที่หดตัว กอปรกับหนีส้ ินภาคครัวเรื อนและค่าครองชีพที่สูงขึน้ ส่งผลให้ คุณภาพหนีข้ องสินเชื่อปรั บตัวลดลง
โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (Repo-1วัน) 2 ครัง้ จากร้ อยละ 2.75 ณ สิ ้นปี
2555 เป็ น ร้ อยละ 2.50 ในไตรมาส 2 ปี 2556 จากนันได้
้ ปรับลดเป็ นร้ อยละ 2.25 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพื่อกระตุ้นการบริ โภคและสนับสนุนการ
ฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับการแข่งขันด้ านเงินฝากยังคงรุนแรง ส่วนใหญ่เป็ นการแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเงินฝาก และสภาพคล่อง
ของแต่ละธนาคาร ทัง้ นี ้ ธนาคารทิสโก้ ยังคงมุ่งเน้ นการขยายฐานลูกค้ าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ เงินฝากที่ให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงและพัฒนาการให้ บริ การที่สร้ างความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า
สําหรับการแข่งขันธุรกิจสินเชื่อบรรษัท ธนาคารทิสโก้ ม่งุ เน้ นกลยุทธ์การสร้ างคุณภาพสินเชื่อ และควบคุมคุณภาพหนี ้ โดยเตรี ยมพร้ อม
ที่จะรองรับสถานการณ์ ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณภาพมากกว่าด้ านปริ มาณ และการขยายฐานลูกค้ า
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยอาศัยประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจกว่า 45 ปี ประกอบกับระบบการปฏิบตั ิการและการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การให้ บริ การที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลาย และการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
สําหรับการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริ ษัทลีสซิ่งในเครื อ
ธนาคารพาณิชย์ และ 2) บริ ษัทในเครื อของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ สําหรับตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในปี 2556 ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง
แม้ ว่ายอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศจะลดลงจากปี ก่อนหน้ ามาอยู่ที่ 1.33 ล้ านคัน เป็ นผลจากการบริ โภคที่ชะลอตัว และความ
ต้ องการรถยนต์ใหม่ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้ องการถูกดึงไปใช้ ล่วงหน้ าจากโครงการรถคันแรกในปี ก่อนหน้ า ผนวกกับผลกระทบจาก
ปั ญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง ทังนี
้ ้ สถาบันการเงินรายใหญ่ซงึ่ มีความได้ เปรี ยบในด้ านต้ นทุนเงินทุนและมีเป้าหมายหลักในการเป็ นผู้นําด้ าน
ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ยงั คงนโยบายการแข่งขันด้ านอัตราดอกเบี ้ยเป็ นหลัก ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อหลายรายรวมถึง
ธนาคารทิสโก้ ได้ ม่งุ เน้ นการขยายปริ มาณธุรกิจจํานําทะเบียนซึง่ มีผลตอบแทนที่ดีกว่าสินเชื่อรถยนต์ใหม่อย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน ธนาคารทิสโก้
ยังคงมุ่งเน้ นการขยายฐานลูกค้ าด้ วยการเสนอบริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้จําหน่ายรถยนต์ (Dealer) แม้ ว่าในปี ที่ผ่าน
มา ราคารถยนต์มือสองลดลงค่อนข้ างมาก ประกอบกับผู้ผลิตมีแคมเปญมาช่วยการขายรถยนต์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทําให้ การขายรถยนต์เก่าชะลอ
ตัวอย่างมาก แต่การเป็ นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ ด มาสด้ า วอลโว่ และ เชฟโรเลต ทําให้ กลุ่มทิสโก้ มีความได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่ มขึน้
กอรปกับประสบการณ์ อันยาวนานของกลุ่มทิสโก้ การมีความสัมพันธ์ อันดีกับผู้แทนขาย
ความสามารถในการบริ หารต้ นทุนที่มีประสิทธิผล ความชํานาญในการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารและติดตามหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี
้ ฐานข้ อมูลของลูกค้ าที่กว้ างขวาง ทําให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 9 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วน
แบ่งการตลาดด้ านสินทรัพย์ร้อยละ 2.4 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้ อยละ 2.6 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้ สินเชื่อ
คิดเป็ นร้ อยละ 2.9 ของยอดเงินให้ สินเชื่อรวมทุกธนาคาร
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1)

แหล่ งที่มาของเงินทุน

นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแล้ ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้ จากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกู้ยืมทังที
้ ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางแสดงแหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่ งเงินทุน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินอื่น
รวมแหล่งเงินทุนจากหนี ้สิน
เงินกองทุน
รวมแหล่งเงินทุน

ปี 2554
38,059.89
10,857.98
132,036.87
11,749.90
5,009.08
197,713.71
13,804.07
211,517.77
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ปี 2555
228,017.43
9,943.23
14,071.20
110.70
7,777.71
259,920.26
15,203.68
275,123.94

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2556
265,694.11
12,283.39
36,809.00
7,670.84
322,457.35
19,572.36
342,029.71

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารแบ่งตามอายุของสัญญา มีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

หนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิด
รายได้ *

รายการ
1 - 5 ปี

รวม

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1,130
3,361
2
30,096
34,589

48,922
4,145
27,564
80,631

495
1,332
56,114
57,941

28
4,112
153,775
157,915

8,327
8,327

438
438

5,444
5,444

1,130
52,778
28
10,029
281,320
345,285

50,055
2,517
345
37
52,954

161,925
7,251
311
11,921
181,408

53,079
2,489
16,755
72,323

488
26
514

8,243
8,243

-

-

265,547
12,283
345
311
36,956
315,442

5
14

19
3,478

12
38

7
2,282

13

573

-

43
6,398

สินทรั พย์ ทางการเงิน

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ ้าประกัน การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น
* หนีท้ ีร่ ะงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.

โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญาในส่วนที่ 1 หัวข้ อที่
3 ปั จจัยความเสี่ยง
(2)

การให้ สินเชื่อ
 นโยบายการให้ สนิ เชื่อ
สินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้ นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมตั ิสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี ้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
สิ นเชื่ อแต่ ล ะราย กลุ่ม ทิ สโก้ จะเน้ น การขยายตัวของสิ นเชื่ อ ไปในตลาดที่ มี ความชํ านาญ มี ความเสี่ ย งในระดับที่ ย อมรั บได้ และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้ ต้องการเข้ าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ กลุ่มทิสโก้ จะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปั จจัยความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
นโยบายหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยกลุ่มทิสโก้ มีระบบการบริ หารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ ใน
การรักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้ อยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้
อาจพิจารณาให้ สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้ก้ ูที่มีความน่าเชื่อถื อสูงเป็ นรายๆ ไป ในการประเมินมูลค่าหลักประกัน กลุ่มทิสโก้ ได้
กําหนดให้ มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้ เป็ นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรื อหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการ
เบิกใช้ วงเงิ นกู้ รวมทัง้ มี การทบทวนราคาประเมิ นอย่างสมํ่ าเสมอ โดยกลุ่มมี คณะอนุกรรมการประเมิ นราคาหลัก ประกัน ทํ าหน้ าที่
รับผิดชอบในการอนุมตั ิการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้ วางไว้
ภายใต้ หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในการให้ สินเชื่อลูกค้ าแต่ละราย กลุ่มทิสโก้ มีขนตอนและหลั
ั้
กเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้ าที่ชดั เจนรัดกุมเพื่อให้
ได้ ลกู ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่สอบ
ทานและดูแลกระบวนการให้ สินเชื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กําหนด
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การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนี ้เป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา กลุ่มทิสโก้ ไม่มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงของผู้ก้ ู
ตลอดจนพิจารณาถึงต้ นทุนเงินทุนของธนาคาร
สินเชื่อรายย่ อย
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อซึง่ เป็ นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะ
ในตลาดที่มีการเติบโตและมีอตั ราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อและ
สินเชื่อรายย่อยอื่นอย่างเป็ นระบบโดยการให้ คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ ้นจากฐานข้ อมูลภายในของธนาคาร ระบบ
ดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมตั ิสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่ นระยะเวลาการอนุมตั ิสินเชื่อให้ เร็ วขึ ้น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า
กลุ่ม ทิ ส โก้ มี ก ารพิ จ ารณาการให้ สิ น เชื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดเพื่ อ ให้ ส ามารถขยายสิ น เชื่ อ ได้ ม ากตาม
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคณ
ุ ภาพ อย่างไรก็ตาม กลุม่ ลูกค้ าหลักของกลุม่ ทิสโก้ ยงั คงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ
กลุม่ ทิสโก้ ไม่มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคา แต่ใช้ การเพิ่มคุณภาพการให้ บริ การและการบริ หารความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็ นเครื่ องมือในการ
แข่งขัน สําหรับนโยบายด้ านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อต้ องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกันภัยอย่างเหมาะสม
สําหรั บสิ นเชื่ อเพื่ อการเคหะ ธนาคารทิ สโก้ มีนโยบายการปล่อ ยสิน เชื่ อ ไม่เกิ นร้ อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทัง้ นีใ้ น
รายละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
จะมีอตั ราดอกเบี ้ยที่สงู เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี ้ที่สงู ขึ ้น
 การอนุมัตวิ งเงินและอํานาจการอนุมัติ
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายอํานาจการอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็ น
ผู้ดแู ล ภายใต้ นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมตั ิวงเงินไว้ อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุกรายการ
จะต้ องได้ รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิ จที่มีขนาดใหญ่ มาก
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยตรงจากคณะกรรมการบริ หาร
สําหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก กลุ่มทิสโก้ จึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิและมอบอํานาจการ
อนุมตั ิวงเงินแต่ละระดับให้ แก่ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ างานในแต่ละระดับ นําไปปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายอนุมตั ิสินเชื่อโดยรวมที่กําหนด สินเชื่อ
รายย่อยที่มีขนาดใหญ่ เกิ นกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ ของการกู้เงิน จะต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นกรณีไป
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ กลุ่มทิสโก้ ได้ นําระบบการให้ คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ ามาใช้ ร่วมเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณา
อนุมตั ิสินเชื่อ โดยระบบจะให้ คะแนนลูกค้ าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้ า ลักษณะของสินเชื่อ และเงื่อนไขของสินเชื่อที่
ต้ องการ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงจากสาย
งานต่างๆ เป็ นผู้พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขันตอนโดยรวมของการบริ
้
หารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหน้ าสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็ นผู้ดแู ลการบริ หารความเสี่ยงของ
สินเชื่อแต่ละรายการ นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้ าที่ดแู ลติดตามการ
จัดการลูกหนี ้ที่มีปัญหา และพิจารณาตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ
ธนาคารจะรายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทใหญ่ของกลุม่ อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารทิสโก้ มีหน่วยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระในการอนุมตั ิสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึง่ ขึ ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้ าที่สอบทานความถูกต้ องและโปร่ งใสของการให้ สินเชื่อ
ธนาคารทิสโก้ ได้ นําระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง ทังสํ
้ าหรับ
สิน เชื่ อธุรกิ จ และสินเชื่ อ รายย่อ ย เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาตามกฎการดํ ารงเงิ นกองทุน ภายใต้ วิธี การใช้ การจัดอัน ดับความ
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น่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทังนี
้ ้ผลที่จะได้ รับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
แม่นยําและการใช้ เงินกองทุนของธนาคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรั บการควบคุมความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดให้ มีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ
(Concentration Limits) ที่กําหนดให้ สามารถให้ สินเชื่อต่อผู้ก้ หู รื อกลุ่มผู้ก้ ู 1 รายได้ ไม่เกินระดับที่กําหนดสําหรับสินเชื่อแต่ละประเภท และ
ติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่ วมกับ
การกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้ วย นอกจากนีธ้ นาคารยังปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด ตามข้ อกําหนดในการให้ สินเชื่อหรื อลงทุนในกิจการของผู้อื่นหรื อก่อภาระผูกพันหรื อจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
เพื่อบุคคลหนึง่ บุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี ้
ธนาคารกํ าหนดให้ มีห ลักเกณฑ์ กระบวนการติดตามสิ น เชื่ อคงค้ างอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การทบทวนการให้ สิ นเชื่ ออย่ าง
สมํ่ าเสมอ และติดตามหนีท้ ี่มีปัญหาอย่างใกล้ ชิด สําหรั บสินเชื่ อธุรกิ จ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อที่ มีปัญหา (Problem Loan
Committee) จะได้ รับรายงานการผิดนัดชําระหนีข้ องลูกหนีท้ ี่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนีแ้ ละกําหนดวิธีการ
ติดตามเร่งรัดหนี ้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชันสิ
้ นทรัพย์และการตังสํ
้ ารองหนี ้สูญ โดยมุ่งเน้ นในเรื่ องการปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี ้สําหรับลูกหนี ้รายที่สามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้
เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนัน้ ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ หารและติดตามหนี ้ให้ สอดคล้ องกับ
ภาวะเศรษฐกิ จ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อ เนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการปฏิ บัติตามประกาศและระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่ งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนการติดตามหนี ้ออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตาม
หนี ้ค้ างชําระ 2) งานเร่ งรัดหนี ้สินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ได้ สงู สุด
 การปรั บโครงสร้ างหนี ้
สําหรั บลูกหนี ท้ ี่ มีปัญหา เช่น ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จ หรื อความขัดข้ องทางการเงิ นของลูกหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้ างหนี ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี ้ให้ ได้ สงู สุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้ างหนี ้ของกลุ่มสามารถ
ทําได้ หลายวิธี ประกอบด้ วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชําระหนี ้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนี ้เพื่อเป็ นการชําระหนี ้ การแปลง
หนี ้เป็ นตราสารทางการเงิน หรื อการแปลงหนี ้เป็ นทุนของลูกหนี ้ เป็ นต้ น
การปรับโครงสร้ างหนี ้สามารถทําได้ กบั ลูกหนี ้ทุกประเภท ทังที
้ ่ผิดนัดชําระแล้ วหรื อยังไม่ผิดนัดชําระก็ตาม โดยหน่วยงานที่ให้
สินเชื่อมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการปรั บโครงสร้ างหนี ้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนีท้ ี่จะมีการปรั บโครงสร้ างหนี ้ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลูกหนี ้และสภาพแวดล้ อมที่เกี่ ยวข้ องกับฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี ้ เพื่อคาดการณ์
เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับชําระหนี ้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้ างหนี ้
ในกรณีการปรับโครงสร้ างหนี ้สําหรับลูกหนี ้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ หรื อผู้บริ หารของกลุ่ม เข้ าข่าย
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม จะต้ องให้ สถาบันการเงินอื่นหรื อบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับธนาคารและ
ลูกหนี ้ เป็ นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี ้ ทังนี
้ ้ธนาคารปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกํ าหนดสําหรั บหนี ้ที่ได้ รับการปรั บโครงสร้ างหนีแ้ ล้ วทุกราย ทัง้ ในเรื่ องการเปลี่ยนสถานะการจัดชัน้ การคํานวณส่วน
สูญเสีย และการกันสํารอง
(3)

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรั บความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้ จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อสิ ้นวันหนึง่ ๆ เป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพันไม่ตํ่า
กว่าร้ อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต้ องเป็ นอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 6.00 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงั ต่อไปนี ้
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ตารางแสดงอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรั พย์ เสี่ยง

1

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนรวม ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

คํานวณตามเกณฑ์ IRB

31 ธันวาคม 2554/1
(ร้ อยละ)
9.88
14.91

31 ธันวาคม 2555/1
(ร้ อยละ)
8.51
12.79

31 ธันวาคม 2556/1
(ร้ อยละ)
9.15
13.37

ข้ อกําหนดตาม
กฎหมาย (ร้ อยละ)
6.00
8.50

ทังนี
้ ้ ธนาคารมีฐานเงินทุนที่มนั่ คง และมีอตั ราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
เพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชันหนี
้ ้และกฎเกณฑ์การตังสํ
้ ารองในอนาคต
(4)

การบริหารสภาพคล่ อง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สิน และโครงสร้ างการ
ระดมทุนโดยละเอียด รวมทัง้ ยังกํ าหนดวงเงินความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบ่งชีท้ ี่สําคัญ เช่น
ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่อง ระดับความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และ
ระดับการถอนเงินในแต่ละวัน นอกจากนี ้ยังได้ กําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริ หารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุ
ระเบียบขันตอนปฏิ
้
บตั ิไว้ อย่างชัดเจน
การบริ หารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ ายบริ หารเงิน ซึง่ ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน ตามประมาณ
การกระแสเงินสดในแต่ละวันของธนาคาร ฝ่ ายบริ หารเงินจะรับผิดชอบดูแลให้ สภาพคล่องของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริ หารความเสี่ยงของกลุ่ม และให้ สอดคล้ องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่ องการกําหนดให้ ธนาคารดํารงสินทรัพย์ สภาพ
คล่อง โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 ให้ ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี ้
- ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภท
- ยอดรวมเงินกู้ยืมจากการออกตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ยกเว้ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินเพื่อการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ยอดรวมเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ครบกําหนดใน 1 ปี นับแต่วนั กู้และยอดรวมเงินกู้ยืมต่างประเทศซึง่ อาจชําระคืนหรื ออาจ
ถูกเรี ยกคืนก็ได้ ใน 1 ปี นบั แต่วนั กู้ เว้ นแต่เป็ นเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
- ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง
ทังนี
้ ้ ยอดรวมเงินรับฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้ างต้ นให้ นบั รวมยอดเงินซึง่ โอนเข้ ามาในประเทศไทยจากสาขาหรื อสํานักงาน
ใหญ่ตา่ งประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้ วย
 สินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้ วย
1. เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้ วไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 0.8
2. เงินฝากประจําที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. เงินสดที่ศนู ย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้ วไม่เกินร้ อยละ 0.2 และเมื่อนําไปนับรวมกับข้ อ 1 แล้ วจะต้ อง
ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 1
4. เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์ แต่เมื่อรวมกับเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ ส่วนที่เกินกว่าจํานวนที่ต้อง
ดํารงตาม 3. แล้ วให้ ถือเป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ไม่เกินร้ อยละ 2.5
5. หลักทรัพย์หรื อตราสารซึง่ ปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
6. ตราสารหนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกเพื่อทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ และ
ปราศจากภาระผูกพัน
7. หลักทรัพย์หรื อตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขปั ญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ของสถาบันการเงิน ที่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน รับรอง อาวัล หรื อคํ ้าประกันเฉพาะต้ นเงิน หรื อรวมทั ้งดอกเบี ้ยซึง่ ปราศจากภาระผูกผัน
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(5)

การจัดชัน้ สินทรั พย์ การตัง้ สํารอง และการตัดจําหน่ ายหนีส้ ูญ

ธนาคารให้ นิยามความหมายของสินทรัพย์จดั ชันแต่
้ ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
(1) สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ หมายถึง สิทธิเรี ยกร้ องจากลูกหนี ้ซึ่งไม่มีทางที่จะได้ รับชําระหนี ้แล้ ว เช่น ลูกหนี ้ถึงแก่ความตาย เป็ นคน
สาบสูญ ลูกหนี ้เลิกกิจการ ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
(2) สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่คาดว่าจะเรี ยกคืนไม่ได้ ทงจํ
ั ้ านวน เช่น สิทธิเรี ยกร้ องจาก
ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(3) สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่คาดว่าจะเรี ยกให้ ชําระคืนไม่ได้ ครบถ้ วน เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ น
เงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(4) สินทรั พย์ จัดชัน้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์ หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องที่มีปัญหาในการเรี ยกให้ ชําระคืน หรื อไม่ก่อให้ เกิ ด
รายได้ ตามปกติ เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(5) สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรื อ
ดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(6) สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หมายถึง ลูกหนี ้อื่นที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นลูกหนี ้จัดชันสู
้ ญ สงสัยจะสูญ สงสัย ตํ่ากว่ามาตรฐาน หรื อกล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทิสโก้ ตงั ้ สํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เท่ากับ 5,774.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 168.2 ของสํารองที่ต้องตังตามเกณฑ์
้
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามลําดับ โดยธนาคารมี
สินทรัพย์ที่จดั ชันตามเกณฑ์
้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามตาราง
แสดงสินทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่
้
งประเทศไทย ในข้ อ 4.2 ของส่วนที่ 1 หัวข้ อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
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3.

ปั จจัยความเสียง

ภาพรวมของการบริ หารความเสียง
การบริ หารความเสี ยงของกลุ่ม ทิ ส โก้ ได้ ใช้ หลักการบริ หารความเสี ยงแบบรวมศูนย์ อ ยู่ทีบริ ษัท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ า กัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริ หารจัดการความเสียงในภาพรวมภายใต้ หลักเกณฑ์การ
กํากับแบบรวมกลุม่ โดยการบริ หารความเสียงของธนาคารทิสโก้ จะอยู่ภายใต้ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดยบริ ษัทใหญ่ ซึงธนาคาร
ได้ รับและยึดถือปฏิบตั ิตามเพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริ หารจัดการความเสียง
ทัง> นี ต> ามแนวนโยบายบริ หารความเสี ยงของกลุ่ม ทิ ส โก้ ธนาคารตระหนัก ถึงความสํ า คัญของการบริ หารความเสี ยงและการ
ควบคุมความเสียงอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิ ภาพ ทังนี
> > ธนาคารได้ กําหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และนโยบายหลักในการบริ หารความ
เสียงขององค์กรไว้ อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริ หารความเสียงทังหมดมี
>
วตั ถุประสงค์หลักเพือสร้ างความตระหนักถึงความเสียง
ความรับผิดชอบต่อความเสียง และความสามารถในการบริ หารความเสียงอย่างทัวทังองค์
> กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลทีดี
นอกจากนี >การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื >นฐานของความเสียงทียอมรับได้ เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนทีดีทีสุดของธนาคารได้ ส่งผล
ต่อความสําเร็ จและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ในขณะเดียวกันบริ ษัทยังมีเป้าหมายในการสร้ างผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความ
เสียงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว
นโยบายการบริ หารความเสียง
นโยบายการบริ หารความเสียงโดยรวมทีสําคัญทีธนาคารได้ ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นการทัวไปในการบริ หารความเสียงองค์รวมของธนาคารตาม
แนวทางการบริ หารความเสียงของกลุม่ ทิสโก้ มีดงั ต่อไปนี >
(1) การบริ หารความเสียงอย่างรวมศูนย์
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายการบริ หารความเสียงทียึดถือหลักการบริ หารความเสียงแบบรวมศูนย์ โครงสร้ างพื >นฐานความเสียงจะถูกรวม
ศูนย์อยูท่ ีบริ ษัท โดยทําการรวบรวมข้ อมูลฐานะความเสียงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ เพือทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารความ
เสียงให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ เพือใช้ ในการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีเหมาะสมในการบริ หารความเสียง
(2) สายธุรกิจเป็ นเจ้ าของการบริ หารความเสียงภายใต้ การดูแลทีเป็ นอิสระ
หน่วยธุรกิ จมีหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบในการบริ หารความเสียงของตนเองเพือประโยชน์ สูงสุดขององค์กรและเพือให้ เกิ ดความ
สอดคล้ องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริ หารความเสียงโดยรวม หน่วยงานบริ หารความเสียงองค์กรซึงเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที
ในการกํากับดูแลและสอบทาน เพือให้ มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสียงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสียงอย่างครบถ้ วน
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายทีจะประเมินความเสียงอย่างครบถ้ วนในทุกบริ การหรื อธุรกรรม โดยรู ปแบบในการประเมินความเสียงเริ มจาก
การใช้ ดุลยพินิจของผู้ชํานาญการซึงเป็ นวิธีการขัน> พืน> ฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ ในเชิงปริ มาณและสถิติ ทังนี
> จ> ะพิจารณาให้ เหมาะสมกับ
ประเภทและความซับซ้ อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสียงมีขัน> ตอนทีสําคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสียงในสถานการณ์ ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ทีไม่ปกติ ภายใต้ การเปลียนแปลงของปั จจัยความเสียงในปริ มาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุม่ ทิสโก้
(4) การบริ หารและจัดสรรเงินกองทุนด้ วยหน่วยวัดความเสียงมาตรฐาน
เนืองด้ วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนันกลุ
> ม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายทีจะประเมินทุกปั จจัยความเสียงไว้ ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสียง ซึงอยู่ภายใต้ หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสียงต่างๆ จะถูกเปลียนแปลงเป็ นระดับ
เงินกองทุนทีเหมาะสมในการป้องกันความเสียงดังกล่าวภายใต้ การกํ าหนดระดับความเสียงทียอมรั บได้ ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมิ น
เงินกองทุนความเสียงเป็ นส่วนหนึงกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process:
ICAAP) ของกลุม่ ทิสโก้ การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสียงนันมี
> ความสําคัญในการสร้ างความเข้ าใจและความสอดคล้ องให้ เกิดขึน> กับผู้บริ หาร
ของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี > ยังทําหน้ าทีในการรวบรวมความเสียงจากทุกระดับและทุกประเภทเพือแสดงให้ เห็นถึงภาพรวมฐานะความ
เสียงขององค์กร และจําเป็ นอย่างยิงในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทังในระดั
>
บองค์กรและหน่วยธุรกิจ
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(5)

การบริ หารระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทุน (Capital allocation)

ภายใต้ การบริ หารความเสียงทีเหมาะสม เงินกองทุนความเสียงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ ไม่เกินกว่าเงินกองทุนทีมีอยูข่ องธนาคาร ใน
ขณะเดียวกันการประเมินความเสียงในเชิงคุณภาพซึงไม่ได้ วดั เป็ นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกําหนดโดยระดับความเสียงเชิงคุณภาพทียอมรั บได้
เงินกองทุนความเสียงจะเป็ นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมือเทียบกับระดับเงินกองทุนทีถูกจัดสรรให้ กับทังระดั
> บบริ ษัท
และระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม
(6) ผลตอบแทนทีเพียงพอกับความเสียง และการบริ หารผลงานทีคํานึงถึงความเสียง
หลักการทีสําคัญประการหนึงของกลุม่ ทิสโก้ คือการทีมีผลตอบแทนทีมีความเพียงพอสําหรับความเสียงในระยะยาว และเพือเป็ นการ
สร้ างมูลค่าเพิมต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสียงต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาใช้ ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคัญในการเพิมมูลค่า
ผลตอบแทนทีคํานึงถึงความเสียงต่อผู้ถือหุ้น ความเสียงในด้ านต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาประกอบการพิจารณาการตังราคาผลิ
>
ตภัณฑ์และบริ การเพือให้
ได้ ผลกําไรทีทัวถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในส่วนงานทียังมีอตั ราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจทีเพิมขึ >นสูงกว่าอัตราความเสียงทีเพิมขึ >น
(7) การบริ หารพอร์ ตความเสียง การกระจายความเสียง และการป้องกันความเสียง
การบริ หารพอร์ ตความเสียงจะมีการกระทํ าอย่างต่อเนื องโดยมีหลักการกระจายความเสียงเป็ นหลักการสําคัญในทุกธุรกิ จของ
กลุม่ ทิสโก้ เนืองจากเป็ นวิธีการทีสามารถลดความเสียงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริ หารระดับสูงและผู้จดั การของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะนํา
หลักการกระจายความเสียงเข้ ามาใช้ พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิและเพดานความเสียงต่างๆ ในระดับภาพรวมและ
ระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมทีตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสียง
กลุ่มทิสโก้ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของความเสียงและการบริ หารความเสียง หัวหน้ าของแต่ละสายธุรกิจจะต้ องมีความ
เข้ าใจเป็ นอย่างดีในความเสี ยงทีมี อยู่หรื อ ทีจะเกิดขึ >นใหม่ในสายธุ รกิ จที รั บผิ ดชอบ โดยต้ อ งคํ า นึงถึงความเสี ยงในด้ านต่า งๆทีจะมี ต่อ
กลุม่ ทิสโก้ ในภาพรวมอีกด้ วย
(9) การพัฒนาแบบจําลองความเสียงและการตรวจสอบความถูกต้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจําลองความเสียงนันจะมี
> ลกั ษณะทีมองไปข้ างหน้ า ซึงคํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ ของฐานะของสินทรัพย์ หนีส> ิน และผล
การดําเนินงานของธุรกิจทีอาจเกิดขึ >นในอนาคต ทังนี
> >การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนําไปใช้ กับทุกฐานะของสินทรัพย์และหนีส> ินที
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึงมีความซับซ้ อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริ หารความเสียงองค์กร
ในแบบจําลองทีสําคัญสําหรับการประเมินระดับความเสียงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรื อวิธีการทางสถิติอืน ๆ อย่างเหมาะสม
(fg) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและแนวทางทีดี
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายทีจะพัฒนาระบบและกระบวนการบริ หารความเสียงทีมีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิทีดีและกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่
การทําธุรกิจหรื อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทกุ ประเภทของกลุม่ ทิสโก้ จะต้ องถูกพิจารณาและอนุมตั ิโดยสายงานทีเกียวข้ องตามแนวนโยบายการบริ หาร
ความเสียงของทางกลุม่ ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรู ปแบบของผลตอบแทนทีเพียงพอกับความเสียงทีจะเกิดขึน>
การคํานึงถึงความเสียงโดยรวมของกลุม่ ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
(12) การปฏิบตั ิตอ่ รายการระหว่างกัน
การทํ ารายการระหว่างกลุ่มทิ สโก้ กับบุค คลที อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นัน> กลุ่มทิสโก้ จะพิ จารณาโดยถื อเสมือนเป็ น
รายการทีกระทํากับลูกค้ าทัวไป โดยกลุม่ ทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเพือความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ ทิสโก้ จะถูกควบคุมอยูภ่ ายใต้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเกียวข้ องของทางการ
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(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิ ก ฤติ เ ป็ นกระบวนการในการประเมิ น ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิ น ของกลุ่มทิ ส โก้ ภ ายใต้ ก ารจํ า ลอง
สถานการณ์ ทีไม่ปกติ ภายใต้ การเปลียนแปลงของปั จจัยความเสียงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี > การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงั เป็ นเครื องมือทีสําคัญในการบริ หารจัดการความเสียงทังทางด้
>
านสินเชือ ตลาด และสภาพคล่อง คณะกรรมการบริ หารความเสียงจะทํา
หน้ าทีดูในภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมุติฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสียงองค์กรทําหน้ าทีทดสอบ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง และรายงานผลการทดสอบให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียงรับทราบ ซึงผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้ มีส่วน
ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการความเสียงในการเปลียนแปลงเพดานความเสียงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการณ์ ในสภาวะ
ฉุกเฉิน
โครงสร้ างการบริ หารความเสียง
เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสียงในภาพรวมขององค์ กร คณะกรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าทีในการดูแลความเสียงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการบริ หารของธนาคารภายใต้ การแต่งตังของคณะกรรมการธนาคาร
>
จะทําหน้ าทีดูแลทังความเสี
>
ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสียง
โดยรวมขององค์กร และความเสียงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสียง ทังนี
> > ผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการทีปรึ กษาสําหรับธุรกิจต่างๆ
จะทําหน้ าทีดูแลการบริ หารความเสียงด้ านกลยุทธ์ ของทังองค์
> กรและของแต่ละสายงาน ซึงจะได้ รับการสนับสนุนโดยฝ่ ายวางแผนและงบประมาณที
บริ ษัทใหญ่ คณะกรรมการบริ หารความเสียง ทําหน้ าทีพิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสียงของธนาคารให้ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริ หารความเสียงองค์กร ฝ่ ายวิจยั ความเสียง และฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของบริ ษัท เป็ นหน่วยงานสนับสนุน สําหรับการดูแลความ
เสียงเฉพาะตัวในระดับรายการนันจะมี
> คณะกรรมการและผู้รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็ นผู้ดแู ล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชือทีมีปัญหา และคณะกรรมการกํากับกฏเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น สํานักคณะกรรมการ
สินเชือ ฝ่ ายกํากับและควบคุมภายใน และฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท ทังนี
> > สายธุรกิจทุกสายจะเป็ นเจ้ าของความเสียงและรับผิดชอบต่อการบริ หาร
ความเสียงในส่วนงานของตนภายใต้ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ
ซึงการดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสียงสูงสุดทีถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียง รวมถึงการวิเคราะห์การทํา
ธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้ การอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หารความเสียง โดยรายการทีสําคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะ
กรรมการบริ หารเพือรับทราบ ทัง> นี ร> ะบบบริ หารความเสียงทังหมดจะถู
>
กตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท เพือเพิมประสิทธิภาพของการบริ หารความเสียงโดยรวม
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีเกียวข้ องในการบริ หารความเสียงมีดงั นี >
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ ธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิ ภาพและความเหมาะสม ซึงเป็ นไปตามนโยบาย
บริ หารความเสียงทีได้ รับมาจากนโยบายบริ หารความเสียงของกลุม่ ทิสโก้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตั >งคณะกรรมการบริ หารเพือ
ดูแลและติดตามความเสียงและกิจกรรมการบริ หารความเสียงของธนาคาร โดยมีบทบาททีสําคัญในการดูแลและติดตามการบริ หารความเสียงให้ มี
ความเหมาะสม รวมทังการกํ
>
าหนดระดับความเสียงทียอมรับได้ เพือให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงนําไปยึดปฏิบตั ิตามหลักการ พื >นฐานในการประเมิน ติดตาม
และควบคุมความเสียง โดยมีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิและเพดานความเสียงภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสียงธนาคารได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคาร
>
ซึงประกอบไปด้ วยคณะผู้บริ หารระดับสูงของ
ธนาคาร โดยมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน และมีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบในการบริ หารความเสียงทังหมดขององค์
>
กร เพือให้ การดูแล
ระบบบริ หารความเสียงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้ อมทังกํ
> าหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และฐานะความเสียงทีสอดคล้ องกับ
ระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริ หารความเสียงองค์กรและฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของบริ ษัท ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทํา
หน้ าทีสนับสนุนในการศึกษาวิจยั เพือเสนอแนวนโยบายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ พิจารณา พร้ อมทังจั
> ดทําระบบประเมินความเสียงทีได้
มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริ หารความเสียงในด้ านต่างๆ เพือรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสียงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสียงของบริ ษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์การ
กํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสียงเฉพาะด้ าน
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสียงเฉพาะด้ าน ได้ รับการแต่งตังให้
> ทําหน้ าทีดูแลการบริ หารและควบคุมความเสียง
ในระดับรายการของความเสียงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ คณะกรรมการพิจารณาสินเชือทีมีปัญหา ทําหน้ าทีในการบริ หาร
ความเสียงด้ านสินเชือในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานทีให้ การสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ เป็ นต้ น ทังนี
> ค> ณะกรรมการ
บริ หารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้ านการบริ หารความเสียงด้ านต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ของธนาคาร และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท อย่างสมําเสมอ
ปั จจัยเสียงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ในการบริ หารความเสียงของธนาคารได้ ระบุปัจจัยความเสียงทีเกียวข้ องทีสําคัญออกเป็ น l ด้ าน ประกอบด้ วย f) ความเสียงจากการให้
สินเชือ m) ความเสียงด้ านสภาพคล่อง 3) ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา n) ความเสียงจากการปฏิบัติงาน และ l) ความเสียงด้ าน
กลยุทธ์ (ดังมีรายละเอียดในหัวข้ อ m.f – m.l)
โดยรวมความเสียงทุกด้ านของธนาคารอยู่ในระดับทีสามารถบริ หารจัดการได้ และมีฐานะเงินกองทุนทีแข็งแกร่ งสําหรั บการขยายธุรกิ จ
ต่อไปในอนาคตซึงได้ ถกู ประเมินความเสียงด้ านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
> ธ> นาคารมีแนวทางการบริ หารและจัดการ
ความเสียงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสียงทีแตกต่างกัน
รายละเอียดเพิมเติ มสามารถดูได้จากส่วนที 3 หัวข้อที #$ ฐานะการเงิ นและผลการดํ าเนิ นงาน
3.1

ความเสียงจากการให้ สินเชือ

ความเสียงจากการให้ สินเชือ คือ ความเสียงทีคูส่ ญ
ั ญาหรื อผู้ก้ ยู ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้ อตกลงในสัญญา ทําให้ ไม่สามารถ
ชําระหนี >ทีมีตอ่ ธนาคารเมือครบกําหนดได้ หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีจะชําระหนีใ> ห้ กับธนาคาร ความเสียงจากการให้ สินเชือหากเกิดขึน> โดย
ไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทําให้ ธนาคารต้ องกันสํารองหนี >สูญมากขึ >น อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร

3.1.1 ความเสียงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชือ
ความเสียงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชืออาจเกิดจากคุณภาพของสินเชือลดลง ทังนี
> > หนีท> ีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อสินเชือรวม
ของธนาคารเพิมขึน> จากร้ อยละ 1.2 ณ สิ >นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 1.5 ณ สิ >นปี 2556 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลจาการปรั บตัวเพิมขึน> ของอัตราส่วนหนีท> ีไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชือเช่าซื >อ นอกจากนี > เพือเป็ นการป้องกันความเสียงด้ านเครดิตทีเพิมขึน> ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected
Loss) ทีเพิมขึ >นนัน> ถูกรองรับด้ วยค่าใช้ จา่ ยสํารองหนี >สงสัยจะสูญทีเกิดขึน> ระหว่างปี อีกด้ วย ด้ วยการบริ หารความเสียงอย่างมีประสิทธิ ภาพรวมไป
ถึงการบริ หารจัดการสินเชือด้ อยคุณภาพผ่านเครื องมือการบริ หารความเสียงอันทันสมัย และมีการติดตามชําระหนี > ปรับปรุ งโครงสร้ างหนีแ> ละตัด
จําหน่ายหนี >สูญทีรัดกุม โดยทีอัตราส่วนหนี >ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชือรายย่อยเพิมขึน> จากร้ อยละ 1.4 ณ สิ >นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 2.0 ณ สิ >นปี
2556 ในขณะทีอัตราส่วนหนี >ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชือธุรกิจลดลงจาก ร้ อยละ 0.9 ณ สิ >นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 0.6 ณ สิ >นปี 2556 ทังนี
> ห> นีท> ีไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดมี
ั>
จํานวน 4,258.36 ล้ านบาท ซึงเพิมขึ >น f,484.29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.5 เมือเทียบกับสิ >นปี 2555
ธนาคารใช้ วิธีการตังสํ
> ารองค่าเผือหนีส> งสัยจะสูญสําหรับพอร์ ตสินเชือเช่าซื >อรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Collective Approach ซึง
จะตังสํ
> ารองตามค่าประมาณการความสูญเสียทีน่าจะเกิดขึน> ในอนาคตอีก fm เดือนข้ างหน้ า (Expected Loss) จากพอร์ ตสินเชือดังกล่าว โดยใช้
ข้ อมูลสถิติหนี >เสียของพอร์ ตสินเชือในอดีตประกอบกับการปรับปรุ งข้ อมูลให้ เข้ ากับสถานการณ์ ล่าสุดในปั จจุบนั และคํานึงถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี > ธนาคารมียอดสํารองค่าเผือหนี >สงสัยจะสูญและค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี >ทังสิ
> >นจํานวน 5,774.79 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 135.6 ของยอดหนีท> ีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ แบ่งเป็ นสํารองหนีส> ญ
ู เฉพาะรายสําหรับหนีจ> ดั ชันจํ
> านวน 3,437.52 ล้ านบาท โดยเป็ นสํารองตาม
เกณฑ์ขัน> ตําของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 3,432.76 ล้ านบาท นอกจากนีย> ังมีสํารองหนีส> ญ
ู ส่วนเกินอีกจํานวน 2,345.27 ล้ านบาท ตาม
นโยบายการตังสํ
> ารองอย่างระมัดระวัง เพือเป็ นการป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึ >นในอนาคต
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3.1.2 ความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือ
ความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชืออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี > โดย ณ วันที wf ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินเชือ
รวมทังหมด
>
280,826.43 ล้ านบาท โดยมีสินเชือเช่าซื >อและสินเชือธุรกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 63.2 และ 19.1 ของสินเชือรวม ตามลําดับ โดยในส่วน
ของสินเชือเช่าซื >อจํานวน 177,565.16 ล้ านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชืออยู่ในระดับตํามาก และกลุ่มลูกหนีเ> ช่าซื >อรายใหญ่ 10 รายแรกมีมลู ค่า
รวมกันเพียงจํานวน 138.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.07 ของเงินให้ สินเชือเช่าซื >อ หรื อร้ อยละ 0.04 ของเงินให้ สินเชือรวม
สําหรับสินเชือธุรกิจ มีการให้ สินเชือแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 19,375.50 ล้ าน
บาท ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง จํานวน 11,598.82 ล้ านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริ การ จํานวน 21,921.31 ล้ านบาท ธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่ 784.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.1 ร้ อยละ 21.6 ร้ อยละ 40.8 และร้ อยละ 1.5 ของสินเชือธุรกิจ และร้ อยละ 6.9 ร้ อยละ
4.1 ร้ อยละ 7.8 และร้ อยละ 0.3 ของสินเชือรวมตามลําดับ ทัง> นี > ถ้ าวัดจากการให้ สินเชือธุรกิ จแก่กลุ่มลูกหนี >รายใหญ่ 10 รายแรกทีมีมลู ค่ารวม
27,988.95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.0 ของสินเชือรวม ซึงพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชือธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริ การและอุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เงินให้ สินเชือธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็ นสินเชือมีหลักประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการ
บริ หารความเสียงต่างๆ เพือควบคุมความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึงจะพิจารณาโครงการทีมีสดั ส่วน
เงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันทีเหมาะสมเพือควบคุมความเสียงให้ อยู่ในระดับทีสามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้ มีการประเมินและ
ติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสมําเสมอ นอกจากนีธ> นาคารยังมีขัน> ตอนต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงให้ มี
การติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนือง
3.1.3 ความเสียงจากหลักประกัน
ความเสียงจากหลักประกันอาจเกิดจากการทีลูกหนี >ผิดนัดชําระและกระบวนการติดตามหนี >นันมี
> การบังคับหลักประกันซึงอาจได้
เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ ุมมูลหนี > โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินให้ สินเชือร้ อยละ 78 ของเงินให้ สินเชือของธนาคาร เป็ นสินเชือมี
หลักประกัน สําหรับสินเชือเช่าซื >อ ทรัพย์สินทีให้ เช่าซื >อยังถือเป็ นกรรมสิทธิxของธนาคาร ดังนันหากผู
>
้ เช่าซื >อไม่ชําระเงินตามกําหนดภายใต้ หลักเกณฑ์
และกฎหมายทีกําหนด ธนาคารสามารถดําเนินการเข้ ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ ในทันที ภายหลังจากได้ เข้ าครอบครองทรัพย์สินทีให้ เช่าซื >อ
การจําหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้ างสัน> ซึงสามารถกระทําให้ เสร็ จสิ >นได้ ภายในระยะเวลาเฉลียประมาณ 1 เดือน
ปั จจัยความเสียงต่อหลักประกันของสินเชือเช่าซื >อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนืองจากรถยนต์เป็ นทรัพย์สินเช่าซื >อหลักทีธนาคาร
จะเข้ ายึดและจําหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้ วนําเงินทีได้ จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายทีเกิดขึ >น หากมูลค่าของรถยนต์เก่าลดลงมาก
เกินไป อาจทําให้ ได้ เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ มุ มูลหนี > และส่งผลเสียหายต่อกําไรและเงินกองทุนของธนาคาร มูลค่าของรถยนต์เก่าขึน> อยู่กับ
หลายปั จจัย ประกอบด้ วย สภาพความต้ องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยีห้ อของรถ และปั จจัยด้ านภาษี รถยนต์ทีอาจมีผลกระทบต่อราคา
ขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจําหน่ายหลักประกันของการเช่าซื >อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรี ยกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ ในอัตราโดยเฉลียประมาณร้ อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนีค> งค้ าง ซึงจัดเป็ นอัตราทีสูง ทําให้ ผลกระทบต่อกําไรของหนีเ> สียลด
น้ อยลงมาก นอกจากนี > ธนาคารได้ ดําเนินการเพือลดความเสียงด้ วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื อง การเน้ นปล่อยสินเชือให้ มีมลู ค่า
หลักประกันสูงกว่ามูลหนี >อยูต่ ลอดเวลา การเรี ยกเงินดาวน์ในระดับทีเหมาะสม และการเน้ นปล่อยสินเชือสําหรับรถยนต์ทีมีตลาดรองทีดี
สําหรับสินเชือธุรกิจและสินเชือเพือการเคหะ หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึงสามารถนํามาใช้ หกั การ
ตังสํ
> ารองค่าเผือหนี >สงสัยจะสูญของสินเชือด้ อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ ดําเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยธนาคารมีสดั ส่วนมูลค่าหลักประกันทีใช้ หกั มูลหนีข> องสินเชือด้ อยคุณภาพในการตังค่
> าเผือหนีส> งสัยจะสูญคิดเป็ นร้ อยละ 70.7 ของเงินให้
สินเชือด้ อยคุณภาพสําหรับสินเชือธุรกิจและสินเชือเพือการเคหะทังหมด
>
ธนาคารมีค วามเสี ยงจากมูล ค่า ของหลักประกัน ที เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เหล่า นี > โดยมูล ค่า ของอสังหาริ มทรั พย์ จะขึ น> อยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้ มลู ค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลง ซึงอาจส่งผลให้ ธนาคารต้ องเพิมการกันเงิน
สํา รองค่า เผื อหนี ส> งสัย จะสูญ อัน จะส่งผลต่อกํ า ไรสุท ธิ และเงิน กองทุน ของธนาคาร นอกจากนี > การเข้ า ครอบครองหลัก ประกัน ยังต้ องผ่ า น
กระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีทียุ่งยากและใช้ เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้ ติดตามขัน> ตอนการทํางานด้ านการบังคับคดีอย่าง
ใกล้ ชิด
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3.1.4 ความเสียงจากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ รอการขาย
ความเสียงจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ รอการขายเกิ ดจากการด้ อยค่าของมูลค่าทรั พย์ สินทียึดคืนจากลูกหนี ค> ้ างชําระเป็ น
เวลานาน หรื อลูกหนี >ทีมีการปรับโครงสร้ างหนี > จากราคาทุนหรื อมูลค่าทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า โดยธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย ณ วันที
31 ธันวาคม 2556 ซึงมีมลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผือการด้ อยค่า 114.32 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม
และค่าเผือการด้ อยค่าคิดเป็ นร้ อยละ 13.7 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้ นทุนทางบัญชี เพิมขึ >นจากร้ อยละ 6.4 ณ สิ >น ปี 2555
แนวทางการบริ หารความเสียงจากการให้ สินเชือ
คณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ รับการแต่งตังให้
> ดูแลการบริ หารความเสียงจากการให้ สินเชือในภาพรวมของพอร์ ตสินเชือ ซึงมี
หน้ าทีรั บผิ ดชอบในการกํ าหนดกลยุท ธ์ หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดต่างๆ ในการบริ หารความเสียงจากการให้ สินเชือ รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานทีเกียวข้ อง นอกจากนี > คณะกรรมการยังมีหน้ าทีในการติดตาม และทบทวนความเสียงจากการให้ สินเชือในระดับภาพรวม รวมถึงรายงาน
ข้ อมูลความเสียงจากการให้ สินเชือทีมีความสําคัญให้ แก่คณะกรรมการธนาคารได้ รับทราบ
ในขณะทีความเสียงจากการให้ สินเชือเฉพาะด้ านในระดับรายการ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือทีมีปัญหา ซึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชือจะทําหน้ าทีดูแลการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชือ สําหรับธุรกรรมทีมี
ความเสียงอยูใ่ นระดับตํา สามารถได้ รับการพิจารณาจากบุคคลทีได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการพิ
>
จารณาสินเชือเพือดูแลความเสียงจากการให้
สินเชือ นอกจากนี > คณะกรรมการพิจารณาสินเชือทีมีปัญหาจะทําหน้ าทีติดตามและจัดการกับการค้ างชําระของสินเชือทีมีปัญหาและสินทรัพย์รอ
การขายอย่างใกล้ ชิด
กระบวนการประเมินความเสียงทีประกอบด้ วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์ การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์ การกระจุกตัวของ
สิน เชื อ และเงิ น กองทุน ที ใช้ ใ นการรองรั บ ความเสี ยงจากการให้ สิ น เชื อ เป็ นแนวทางปฏิ บัติ ที สํ า คัญ ของธนาคาร โดยธนาคารได้ ต ระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสียง ดังนัน> การดําเนินงานด้ านเครดิตทังหมดจะอยู
>
่ภายใต้ กระบวนการอนุมตั ิสินเชือทีเป็ นมาตรฐาน
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชือต่างๆ ในส่วนของสินเชือรายย่อยได้ ใช้ การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที
คล้ ายคลึงกันของสินเชือแต่ละราย โดยอาศัยการพิจารณาข้ อมูลในภาพรวม สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชือธุรกิจได้ พิจารณาถึง
ลักษณะความเสียงทีแตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัดการด้ านความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือเป็ นอีกปั จจัยสําคัญในการบริ หารจัดการความเสียงจากการให้ สินเชือ หลักเกณฑ์
ทีใช้ ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชือได้ ถกู จัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร
นอกจากนี > ธนาคารมีมาตรการและข้ อจํากัดของการบริ หารความเสียงด้ านสินเชือทีทัวถึงและรัดกุม ซึงดูแลความเสียงทังในระดั
>
บภาพรวมของพอร์ ต
สินเชือและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชือทีมีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
3./

ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง

ความเสียงด้ า นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ในการชําระเงินเมื อครบกํ าหนด เนืองจากไม่
สามารถเปลียนสินทรัพย์เป็ นเงินสด หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ ได้ เพียงพอต่อความต้ องการภายในระยะเวลาทีกําหนด ซึงอาจทําให้ เกิด
ความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสียงด้ านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทังภายในและภายนอกโดยปั
>
จจัยภายในขึน> อยู่กับโครงสร้ างของสินทรัพย์
และหนีส> ิน และการสํารองสินทรั พย์สภาพคล่องเพือนํ ามาใช้ รองรับความต้ องการ ส่วนปั จจัยภายนอกขึน> อยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชือมันของผู้ฝากเงินเป็ นหลัก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 60,282.24 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินสดจํานวน 1,130.16 ล้ านบาท
เทียบกับ 1,045.65 ล้ านบาท ณ สิ >นปี 2555 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 52,777.95 ล้ านบาท เทียบกับ 31,370.14 ล้ านบาท
ณ สิ >น ปี 2555 และเงินลงทุนชัวคราว-สุทธิ 6,374.16 ล้ านบาท เทียบกับ 4,310.65 ล้ านบาท ณ สิ >น ปี 2555
ธนาคารมีความเสียงจากความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี >สินในระยะสันตามอายุ
>
สญ
ั ญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมทีเกิดขึน> ในอดีตของเจ้ าหนีแ> ละลูกหนีเ> มือครบกําหนดสัญญาแล้ ว เช่น การไม่ได้ รับเงินตามสัญญา หรื อการฝาก
ต่อเมือครบกําหนด ซึงความไม่สอดคล้ องกันของสินทรั พย์และหนีส> ินในระยะสัน> ตามอายุสญ
ั ญาทีไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ ตามอายุ
สัญญามากกว่าหนี >สินตามอายุสญ
ั ญาเป็ น 31,903.71 ล้ านบาท นอกจากนี >ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุ เฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึงเพียงพอทีจะรองรับความเสียงทีอาจเกิดขึ >นได้
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เพือเป็ นการเพิมทางเลือกในการลงทุนทีหลากหลายสําหรับลูกค้ าของธนาคาร รวมทังเพื
> อเพิมความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการ
บริ หารจัดการ โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที 31 ธันวาคม mll6 ธนาคารมีเงินรับฝาก 265,547.49 ล้ านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทังด้
> อยสิทธิ และไม่ด้อย
สิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทังสิ
> >น 8,243.00 ล้ านบาท และหุ้นกู้ระยะสัน> รวมมูลค่า 28,566.00 ล้ านบาท และมีตวัy แลกเงินรวมมูลค่า 146.62 ล้ านบาท
แนวทางการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
การบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสียง โดยหน่วยธุรกิจทีเกียวข้ องจะมีหน้ าที
รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสียงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ
นโยบายหลักในการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องประกอบด้ วย การบริ หารจัดการโครงสร้ างกระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงิน
ฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพือการบริ หารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์ การบริ หารความ
เสียงด้ านสภาพคล่องได้ พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่
>
อสถานะความเสียงของธนาคารในกรณีทีเกิดการเปลียนแปลงทีไม่ได้
คาดการณ์ขึ >น ในส่วนของความเสียงจากความไม่สอดคล้ องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส> ินตามอายุสญ
ั ญา (Maturity Mismatch)
และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้ องถูกติดตามอย่างสมําเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้ องถูกวางแผน
เพือให้ ความเสียงและผลตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม นอกจากนี >แผนฉุกเฉินสําหรับการบริ หารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ ถกู
จัดทําขึ >นเพือให้ สามารถนํามาใช้ ได้ ทนั เวลา
3.3

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา คือ ความเสียงทีเกิดขึ >นจากการเปลียนแปลงของราคาของตราสาร และอัตราดอกเบี >ย ซึงจะมีผล
ทําให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรื อเงินกองทุนของธนาคาร หรื อการเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของสินทรัพย์และหนี >สินทางการเงินของธนาคาร
3.3.1 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของมูลค่ าตราสารทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิ ในตราสารทุนเป็ นจํานวน 438.04 ล้ านบาท โดยเป็ นตราสารทุนทีไม่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงจํ
ั > านวน ซึงเป็ นมูลค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผือการด้ อยค่า
(1) ความเสียงจากตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สําหรั บเงินลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสียงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ในตลาด แม้ ว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไม่มีฐานะเงินลงทุนในส่วนนี > แต่อย่างไรก็ ตาม กลุ่มทิสโก้ ได้
นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้ วดั ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
รายงานให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงในสายงานทีเกียวข้ องและคณะกรรมการบริ หารความเสียงเป็ นรายวัน Value at Risk บอกถึงผล
ขาดทุนสูงสุดของพอร์ ตเงินลงทุนทีสามารถเกิดขึน> ณ ระดับความเชือมันและช่วงระยะเวลาทีกําหนดในอนาคต ซึงจะส่งผล
โดยตรงต่อมูลค่าความเสียงของเงินลงทุน นอกจากนี > ธนาคารยังได้ กําหนด วงเงินการเตือนความเสียง (Trigger Limits)
ประเภทต่างๆ เพือใช้ ในการควบคุมและติดตามความเสียง เช่น วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจํากัด ขาดทุน เป็ นต้ น
(2) ความเสียงจากตราสารทุนทีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารมีเงินลงทุนทัวไปในหลักทรัพย์ประเภททุนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นจํานวน 438.04 ล้ านบาท
โดยใช้ มลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีหลังหักค่าเผือการด้ อยค่าแล้ ว ทังนี
> > เงินลงทุนดังกล่าวเพิมขึ >นจากวันที 31 ธันวาคม 2555
ทีมีจํานวน 436.13 ล้ านบาท
ปั จจุบัน ธนาคารไม่มีน โยบายที จะลงทุน เพิ มเติ มในหลัก ทรั พ ย์ ที ไม่จดทะเบี ย น แต่มุ่งเน้ น การติ ด ตามคุณ ภาพของ
หลักทรัพย์อย่างต่อเนือง และขายหลักทรัพย์ออกเมือมีโอกาสทีเหมาะสม
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3.3.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย1
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย> แบ่งเป็ น m ประเภท คือ ความเสียงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ส> ินทีมี
ดอกเบี >ย และความเสียงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี >
(1) ความเสียงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี >สินทีมีดอกเบี >ย
ความเสี ยงจากโครงสร้ างสิน ทรั พย์ แ ละหนี ส> ิ น ที มี ดอกเบีย> เกิ ด จากการกํ า หนดการเปลี ยนแปลงอัต ราดอกเบี ย> ของ
สินทรัพย์และหนี >สินของธนาคารทีไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึงหากอัตราดอกเบี >ยในตลาดเปลียนแปลงไป อาจทํา
ให้ ต้องรับภาระต้ นทุนดอกเบีย> จ่ายทีสูงขึน> เมือเทียบกับดอกเบี >ยรั บ ส่งผลทําให้ ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย> ทีได้ รับลดลง และ
กระทบต่อกําไรและเงินกองทุนของธนาคารได้
คณะกรรมการบริ หารความเสียง ทําหน้ าทีเป็ นเสมือนคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีส> ินในการควบคุมดูแลการ
บริ หารความเสียงจากอัตราดอกเบี >ยทีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี >ยดังกล่าว โดยควบคุมดูแลโครงสร้ าง
กําหนดเวลาของสินทรัพย์ และหนีส> ินทีมีดอกเบี >ย ให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ ณ วันที wf ธันวาคม mll6 ธนาคารมีโครงสร้ าง
สินทรัพย์และหนี >สินทีมีดอกเบี >ย แบ่งตามระยะเวลาการเปลียนดอกเบี >ยดังนี >
(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรั พย์
และหนีส1 ิน
สินทรัพย์
หนี >สิน
ส่วนต่าง

เปลียนดอกเบีย1
ภายใน 1 เดือน
97,609.48
(126,840.58)
(29,231.10)

เปลียนดอกเบีย1
ภายใน 2-12 เดือน
89,658.45
(180,019.11)
(90,360.66)

เปลียนดอกเบีย1
ภายใน 1-2 ปี
55,316.77
(496.72)
54,820.06

เปลียนดอกเบีย1
ภายหลัง 2 ปี
95,431.32
(8,252.23)
87,179.08

รวม
338,016.03
(315,608.64)
22,407.39

ทังนี
> >ธนาคารมีสว่ นต่างของสินทรัพย์และหนี >สินในระยะเปลียนดอกเบี >ยภายใน 1 ปี โดยมีหนีส> ินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วง
ระยะเปลียนดอกเบี >ยภายใน 1 เดือนเป็ นจํานวน 29,231.10 ล้ านบาท และในช่วงระยะ 2-12 เดือนเป็ นจํานวน 90,360.66 ล้ าน
บาท โดยหนี ส> ิน ทีมี ระยะเปลี ยนดอกเบีย> ภายใน 1 เดื อนนัน> ประกอบด้ วยบัญ ชีออมทรั พย์ แ ละกระแสรายวัน ซึงจะมีค วาม
อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี >ยไม่มากนัก ส่วนในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้ วยบัญชีเงินฝากประจําและหุ้นกู้
โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ปี โดยหากนําความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี >ยมาคํานวณ จะพบว่า
ธนาคารมีความเสียงต่อการขึ >นของอัตราดอกเบี >ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(2) ความเสียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี >
ความเสียงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี > เกิดจากการทีมูลค่าตลาดของตราสารหนีป> ระเภทกําหนดอัตราดอกเบี >ยแบบ
คงทีอาจลดลง เนืองมาจากการขึน> ของอัตราดอกเบี >ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีใ> นตลาดสูงขึน> ราคาตลาดของ
ตราสารหนี >จึงต้ องปรับลดลงเพือให้ ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนีร> วม 9,575.17 ล้ านบาท เพิมขึน> 5,264.52 ล้ านบาท เมือ
เทียบกับ ณ สิ >นปี 2555 โดยมีคา่ ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ >าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลียอยู่ที 1.66 ปี โดยเพิมขึน> จาก ณ สิ >น
ปี 2555 ซึงอยูท่ ี 0.27 ปี อันเป็ นผลมาจากการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเพิมขึน> เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ขณะทีมีค่าระยะเวลา
เฉลียถ่วงนํา> หนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉลียอยู่ที 3.92 ปี โดยเพิมขึน> จาก ณ สิ >นปี 2555 ซึงอยู่ที 0.61 ปี อย่างไรก็ตาม ความ
เสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี >ยังจัดว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง และยังคงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ในการรักษาสภาพคล่องให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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แนวทางการบริ หารความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา
คณะกรรมการบริ หารความเสียงรั บผิ ดชอบในการบริ หารและควบคุมความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิ จที
เกียวข้ องมีหน้ าทีในการบริ หารจัดการความเสียงพอร์ ตของหน่วยธุรกิจนัน> ภายใต้ หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสียง หน่วยงานกํากับดูแลความเสียงเฉพาะด้ านถูกจัดตัง> เพือมีหน้ าทีในการดูแลธุรกรรมทีมีความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาสูงในด้ าน
ต่างๆ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อํานาจในการตัดสินใจลงทุน และคูค่ ้ า เป็ นต้ น
เพือให้ การบริ หารความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ แนวทางการบริ หารจัดการความเสียงจากการ
เปลียนแปลงของราคาทีเหมาะสมจะถูกนํามาประยุกต์ ใช้ ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของทัง> สินทรั พย์ และหนี >สินทางการเงินของ
ธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการทีเหมาะสมกับลักษณะของความเสียงแต่ละประเภท นอกจากนีธ> นาคารยังได้ ใช้
กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความเสียงภายใต้ ภาวะวิกฤติ (Stress
Testing) เพือใช้ ประกอบการวัดความเสียงในกรณีทีตัวแปรจากแบบจําลองได้ ถกู กําหนดให้ อยู่ในเหตุการณ์ ทีเลวร้ ายทีสุด ทังนี
> ว> ตั ถุประสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้ องได้ รับการประเมินความเสียงและบริ หารจัดการอย่างเพียงพอ
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี >ยจะถูกวิเคราะห์ในรู ปของการกําหนดการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยของสินทรัพย์
และหนี >สินของธนาคารทีไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบทีเกิดกับรายได้ ดอกเบี >ยสุทธิของธนาคารภายใต้ สถานการณ์ จําลอง
ต่างๆ
ฐานะความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาทีมีความซับซ้ อน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ จะถูกบริ หารจัดการด้ วยความระมัดระวัง ซึง
ความเสียงด้ านอนุพนั ธ์ จะถูกวิเคราะห์ โดยพิจารณาความเสียงพืน> ฐานเพือเข้ าใจถึงสถานะความเสียงได้ อย่างชัดเจน นอกจากนีน> โยบายบริ หาร
ความเสียงทางด้ านตราสารอนุพนั ธ์ ได้ ถกู จัดทําขึน> เพือให้ การควบคุมและบริ หารความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและเหมาะสมกับความซับซ้ อน
ของตราสารอนุพนั ธ์ นนั >
3.4

ความเสียงจากการปฏิบัติงาน

ความเสียงจากการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความเสียงทีเกิ ดขึน> จากความผิดพลาดหรื อความไม่เพียงพอของกระบวน การทํางาน บุคลากร
ระบบงาน หรื อปั จจัยภายนอก อันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายทังที
> เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เช่น ชือเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของ
ธนาคาร นอกจากนี >ธนาคารได้ ขยายธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้ าน ทังที
> เป็ นการเพิมช่องทางการดําเนินธุรกิจทีดําเนินการอยูแ่ ล้ ว รวมถึงการเพิมธุรกิจ
ใหม่ อย่างไรก็ ตามทางบริ ษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ ความเสียงของธุรกิ จใหม่ ตามนโยบายการบริ หารความเสียงของบริ ษัท โดยพิจารณา
ผลตอบแทนเปรี ยบเทียบกับความเสียง เพือให้ ความเสียงให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม นอกเหนือจากนี > การปฎิบตั ิการจะถูกตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ กระบวนการควบคุมทีรัดกุมและรอบคอบได้ ถกู ใช้ อย่างเหมาะสมกับความเสียงทีเกิดขึ >น
3.4.1 ความเสียงจากการปฏิบัติการ
เมือพิจารณาความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารตามโอกาสเกิดความเสียหายและระดับความเสียหายทีอาจเกิดขึ >น พบว่าใน
ภาพรวมความเสียงทีมีอยู่ ส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นเกณฑ์ระดับความเสียหายตําถึงปานกลาง (ความเสียหายตํากว่าร้ อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ ต่อปี และ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว) ซึงความเสียงเหล่านี > ส่วนใหญ่จะกระทบด้ านชือเสียงมากกว่าด้ านตัวเงิน และถูกจํากัดไว้ ไม่ให้ กระจายไปสู่วง
กว้ างได้ โดยในภาพรวมของธนาคาร อัตราข้ อผิดพลาดในการทํางานทีเกิดขึน> มีน้อยกว่าร้ อยละ 0.1 ของจํานวนรายการทังหมด
>
ข้ อผิดพลาดส่วน
ใหญ่เป็ นเรื องข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลรายการ ข้ อผิดพลาดในการทํารายการตามคําสังลูกค้ าภายในระยะเวลาทีกําหนด และการหยุดชะงัก
ของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ATM อย่างไรก็ ตาม ธนาคารยังมีความเสียงอีกเล็กน้ อยทีจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับความเสียหายค่อนข้ างสูงถึงสูง ได้ แก่
ความเสียงจากทุจริ ต ความเสียงจากธุรกิจหยุดชะงักร้ ายแรง และความเสียงทีเกิดกับลูกค้ ารายใหญ่ ซึงความเสียงเหล่านีจ> ะถูกควบคุมดูแลเป็ น
พิเศษเพือป้องกันไม่ให้ เกิดขึ >นหรื อถ่ายโอนความเสียงไปยังผู้รับประกันความเสียง
เมื อพิ จารณาในระดับ สายธุ รกิ จ ความเสี ยงของสายธุ รกิ จบริ ก ารธนกิ จลูก ค้ า รายย่อย ส่วนใหญ่ จัด อยู่ใ นกลุ่มโอกาสเกิ ด
ข้ อผิดพลาดสูง ผลกระทบตําถึงปานกลาง เช่น ข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลรายการต่างๆ หรื อข้ อผิดพลาดในการทํารายการตามคําสังลูกค้ า
ภายในระยะเวลาทีกําหนด ความเสียงกลุ่มนี > ส่วนใหญ่ไม่ทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดทีเป็ นตัวเงินเนืองจากสามารถเรี ยกคืนได้ ยกเว้ นกรณีความเสียงที
เกิดขึน> ในขัน> ตอนการปล่อยสินเชือทีผู้ได้ รับเงินนําเงินออกจากระบบไปแล้ ว สําหรั บสาเหตุของความเสียงทีเกิ ดขึน> โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
ความผิดพลาดจากพนักงาน ธนาคารจึงมุ่งเน้ นไปทีการฝึ กอบรมและสือสารเพือให้ พนักงานทํางานได้ ตามคุณภาพทีต้ องการ นอกจากนี > ธนาคาร
ยังคงปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างต่อเนือง เพือให้ วิธีการทํางานง่าย และเสียงต่อการทํางานผิดพลาดน้ อยลง อย่างไรก็ตาม มีความเสียงอีกบางส่วน
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ทีในกลุ่มโอกาสเกิดข้ อผิดพลาดตํา ผลกระทบค่อนข้ างสูงถึงสูง เช่น ความเสียงในตัวเงินสด ความเสียงทางด้ านทุจริ ต และความเสียงทีกระทบ
ชือเสียงในวงกว้ าง ความเสียงเหล่านี > ธนาคารจัดการโดยเพิมจุดควบคุมต่างๆทีจะช่วยป้องกันข้ อผิดพลาดไม่ให้ เกิดขึน> หรื อสามารถตรวจพบ
ข้ อผิดพลาดต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว
ความเสียงของสายธุรกิจศูนย์ชําระเงิน เป็ นความเสียงทีโอกาสเกิดข้ อผิดพลาดค่อนข้ างตํา แต่มีทงกลุ
ั > ่มทีความเสียหายตําถึง
ปานกลาง เช่น เป็ นเรื องเกียวกับข้ อผิดพลาดในกระบวนการด้ านการออกเช็ค เคลียร์ เช็ค และการโอนเงินในระดับรายการ ซึงโดยปกติสามารถเรี ยก
คืนได้ และกลุ่มทีความเสียหายค่อนข้ างสูง เช่น ความเสียงเกียวกับบริ การสําหรั บลูกค้ ารายใหญ่ ซึงข้ อผิ ดพลาดต่างๆสามารถส่งผลกระทบถึง
โอกาสทางธุรกิจต่างๆตามมาได้ โดยในด้ านความเสียงเรื องลูกค้ ารายใหญ่นี > เกิดร่ วมอยู่ในธุรกิจทีมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้ าทีมีศกั ยภาพสูง เช่น
ธุรกิจธุรกิ จบริ การสินเชือธุรกิ จขนาดใหญ่ (Corporate Lending) ธุรกิ จบริ การลูกค้ าธนบดีธนกิจ (Private Banking) ธุรกิจบริ การคัสโตเดียน
(Custodian) และธุรกิจบริ การจัดการการเงิน (Cash Management Services) ตลอดจนธุรกิจบริ หารเงินและการลงทุน (Corporate Investment)
ในด้ า นการจัดการ ธนาคารจัดให้ มีวิ ธีก ารทํ างานและการควบคุมทีเข้ มงวดมากกว่าของสายลูก ค้ า รายย่อย และใช้ พนัก งานทีมี ความรู้ ความ
เชียวชาญพิเศษในขันตอนการทํ
>
างานทีสําคัญ
แนวทางการบริ หารความเสียงจากการปฏิบัติงาน
เนืองด้ วยธนาคารดําเนินการทางด้ านธุรกิจและการเงินหลายประเภท จึงมีความเสียงด้ านปฎิบตั ิการทีแตกต่างกันไป ดังนัน> ความเสียง
จะถูกควบคุมโดยระบบการควบคุมภายในทีรัดกุม รวมถึงโครงสร้ างองค์กรและการวางบทบาทหน้ าทีทีเหมาะสม เพือให้ เกิดกลไกตรวจวัดเพือสร้ าง
สมดุล (Check and Balance) ทีดี นอกจากนี >ธนาคารจะยึดมันในการสร้ างความตระหนักถึงเรื องความรับผิดชอบและความระมัดระวังทีเกียวข้ อง
กับความเสียงจากการปฏิบตั ิงานให้ แก่พนักงานทุกระดับของธนาคาร
นโยบายการบริ หารความเสียงด้ านปฎิบตั กิ ารได้ จดั ทําขึ >นโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด และนํามาใช้ กบั บริ ษัทในเครื อ โดย
คณะกรรมการบริ หารความเสียง เป็ นผู้วางกรอบและแผนการประเมิน รวมถึงควบคุมความเสียงโดยรวม ซึงมีฝ่ายบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัท ทํา หน้ า ที สนับ สนุน วิ เคราะห์ ค วามเสี ยง ให้ ข้ อเสนอแนะ รวมถึ งจัด เตรี ยมให้ มีเครื องมื อและข้ อมูลที เพีย งพอ หน่ ว ยธุ รกิ จมี หน้ า ที
รั บ ผิ ด ชอบความเสียงด้ านปฎิบัติก ารภายในหน่ว ยงาน โดยต้ องมี การควบคุมการปฎิบัติ การ ให้ ส อดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี ยง
นอกจากนี >ระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงทังหมด
>
ยังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึงรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามข้ อกําหนดของ Basel III และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกําหนดให้ ระบุและประเมินความเสียงในการปฎิบตั กิ ารอย่างสมําเสมอ เพือสร้ างความเข้ าใจในด้ านการปฎิบตั ิการ เพือนําไปสู่
การพัฒนาขัน> ตอนการทํางานทีมีการควบคุมและจัดการความเสียงอย่างเหมาะสม โดยฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการจะร่ วมมือกับทุกๆ
หน่วยงานเพือประเมินความเสียง และแต่ละหน่วยงานจะนําผลทีได้ ไปสร้ างแผนงาน และกําหนดตัวชี >วัดต่างๆ
ในระดับปฏิบตั ิการ ข้ อผิดพลาดทีเกิดขึ >นและรายละเอียดทีสําคัญต่างๆจะถูกบันทึกเข้ าในระบบจัดการข้ อผิดพลาด เพือให้ ข้อผิดพลาด
ทีเกิดขึ >นได้ รับการจัดการตามระดับอํานาจความรับผิดชอบของพนักงานภายในระยะเวลาทีเหมาะสมและสามารถควบคุมความเสียหายให้ อยู่ใน
วงจํากัดได้ นอกจากนี >ข้ อมูลข้ อผิดพลาดยังใช้ เป็ นข้ อมูลเบื >องต้ นสําหรับประเมินความเสียงต่อไป
นอกจากนี > ธนาคารยังได้ เตรี ยมพร้ อมรองรับความเสียงด้ านปฎิบตั ิการจากการหยุดชะงักของการดําเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้ จดั ทํา
แผนฉุกเฉิ นสําหรับระบบงานทีสําคัญทุกระบบขึน> ร่ วมกับแผน IT Disaster Recovery ทีมีอยู่เดิม เพือควบคุม ให้ ระบบงานทีสําคัญสามารถ
ดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง
3.4

ความเสียงด้ านกลยุทธ์

ความเสียงด้ านกลยุทธ์ คือ ความเสียงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ อย่างไม่เหมาะสม หรื ออาจเป็ น
ความไม่สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้ างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึงในท้ ายทีสุดจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
3.5.1 ความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่ งขันในธุรกิจ
แม้ ธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ ไปในหลายๆ ธุรกิจทีมีแนวโน้ มดี ซึงธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้ านธุรกิจเช่าซื >อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงระดับการเจริ ญเติบโตของการ
บริ โภคเป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อการเติบโตของเงินให้ สินเชือและคุณภาพของสินเชือ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว หรื อสภาพการแข่งขันทีรุ นแรง
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ส่วนที 1 หัวข้อที 3 ปั จจัยความเสี ยง
ขึน> จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณธุรกรรมและรายได้ ของธนาคาร อย่างไรก็ ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะทีดี และมี สถานะความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทําให้ ผลกระทบทีมีไม่มากนัก
3.5.2 ความเสียงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสียงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึงการดํารงเงินกองทุนขัน> ตําตามวีธี IRB นัน> จะมี
ความสอดคล้ องกับความเสียงทีแท้ จริ งของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์ การดํารงเงินกองทุนขัน> ตําตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึงอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (BIS Ratio) อยูท่ ีร้ อยละ 13.37 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขันตํ
> าร้ อยละ 8.50 ทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะทีเงินกองทุนชันที
> 1 และชันที
> 2 ต่อสินทรัพย์เสียงของธนาคารอยู่ทีร้ อยละ 9.15 และร้ อยละ 4.22 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนการดํารง
เงินกองทุนชันที
> 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขันตํ
> าร้ อยละ 6
นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธปท. ธนาคารได้ ดําเนินการวัดความเสียงและดํารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) ซึง
ได้ ป ระเมิ น เงิ น กองทุน ความเสี ยงขึ น> จากแบบจํ า ลองภายใน โดยประเมิ น ว่า ธนาคารควรมี เ งิ น กองทุน เพื อรองรั บ ความเสี ยงไว้ เ ป็ นจํ า นวน
10,710.55 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 41.6 ของเงินกองทุนรวมภายใต้ เกณฑ์ Basel III - IRB ที 25,746.33 ล้ านบาท
แนวทางการบริ หารความเสียงด้ านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ หารและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้ดูแลความเสียงด้ านกลยุทธ์ ของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ทีดีทีสามารถสนองตอบต่อการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ ภายนอกทีไม่ได้ คาดการณ์ อย่าง
มีประสิทธิ ภาพ ซึง Vision and Mission Statement ของธนาคารได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทั >งแนวทางใน
การกํ าหนดกลยุทธ์ และนโยบายของธนาคาร ทั >งนี > กระบวนการต่างๆ ได้ ถกู สร้ างขึ >นเพืออํานวยให้ การกํ าหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิ จ การ
จัด การทรั พยากรบุค คล การวัด ผลการดํ าเนิ น งาน รวมไปถึ ง ระบบงานสนับ สนุน หลัก เป็ นไปอย่างมี ป ระสิท ธิ ผล ในส่วนของกระบวนการ
ตรวจสอบ ความเสียงด้ านกลยุทธ์ จะถูกตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบในระดับ
สุดท้ าย
แนวปฏิบตั ิขององค์ กรและแนวปฏิบตั ิทางธุรกิ จได้ พิจารณาถึงการนําหลักการและแนวทางในการกํากับดูแลกิ จการทีดีมาปรั บใช้
เพือรั กษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้ างการกํ ากับดูแลกิ จการทีดีประกอบด้ วย นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ภาพ ซึงจะถูกประเมินและทบทวนเป็ นประจํา
ในการบริ ห ารและควบคุมความเสียงด้ านกลยุท ธ์ ธนาคารจัด ให้ มีก ารจัด ทํ าแผนกลยุท ธ์ เ พื อกํ าหนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ
สําหรั บช่วงเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า ควบคู่ไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเนื องทุกปี และติดตามผลเพือเทียบกับ
แผนงานทีวางไว้ เป็ นรายเดือน
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ส่วนที 1 หัวข้อที 4 ทรัพย์ สินที ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.
4.1

ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรั พย์ ถาวรหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนาคารมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที

ธันวาคม

4-

6 ดังนี ! โดยธนาคารเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ*และไม่ติดภาระผูกพันใดๆ
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ

ปี 25&'

ทีดิน และอาคารสุทธิ
1. ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ทีทําการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ส่วนปรับปรุงสํานักงานสุทธิ
อุปกรณ์สํานักงานสุทธิ
อืน ๆ
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

ปี 25&5
<

C<
E
F

ปี 25&6

235
94
51
13
393

568
90
59
25
742

สัญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารมีสญ
ั ญาเช่าทีดินและอาคารเพือใช้ เป็ นสํานักงานและสํานักงานสาขา ซึงสัญญามีอายุประมาณ ปี โดยมีรายละเอียดเพิมเติม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.3<.3
4.2

เงินให้ สินเชือ
นโยบายการจัดชัน/ สินทรั พย์

สินทรั พย์ จดั ชั !นของธนาคารประกอบด้ วยเงินให้ สินเชือและลูกหนี ! เงินลงทุน และทรั พย์ สินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจัดชัน!
สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงสรุ ปการจัดชันสิ
! นทรัพย์
ณ วันที ธันวาคม 6 ได้ ดงั นี !
ตารางแสดงสินทรั พย์ จัดชัน/ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
(หน่วย: ล้ านบาท)
ลูกหนี
จัดชันปกติ
จัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสัย
จัดชันสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้ สินเชือ
และลูกหนี
307,922
17,246
3,086
996
176
329,426

เงินลงทุน

เงินลงทุนใน
ลูกหนีทีรั บ
โอนมา

47
47

18
18

ทรั พย์ สินรอ
การขาย
18
18

รวม
307,922
17,246
3,086
996
259
329,509

ร้ อยละ
93.4
5.2
0.9
0.3
0.2
100.0

นโยบายการตัง/ สํารองค่ าเผือหนีส/ งสัยจะสูญ
ในขันตํ
! าธนาคารปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
การจัดชันและตั
!
งสํ
! ารองค่าเผือหนี !สงสัยจะสูญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดอัตราการตังค่
! าเผือหนี !สงสัยจะสูญตามระดับชันของเงิ
!
นให้ สินเชือไว้ ดงั ต่อไปนี !
1. สินทรัพย์จดั ชันสู
! ญ ให้ ตดั ออกจากบัญชี
2. สินทรัพย์จดั ชันสงสั
! ยจะสูญ ให้ กนั เงินสํารองในอัตราร้ อยละ 100
3. สินทรัพย์จดั ชันสงสั
! ย ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 100
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ส่วนที 1 หัวข้อที 4 ทรัพย์ สินที ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.
5.
6.

สินทรัพย์จดั ชันตํ
! ากว่ามาตรฐาน ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 100
สินทรัพย์จดั ชันกล่
! าวถึงเป็ นพิเศษ ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 2
สินทรัพย์จดั ชันปกติ
!
ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 1

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดวิธีการตังค่
! าเผือหนีส! งสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที E (IAS 39) ซึงมี
หลักเกณฑ์ในการตังค่
! าเผือหนี !สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพย์จดั ชันตํ
! ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จดั ชันสงสั
! ย และ สินทรัพย์จดั ชันสงสั
! ยจะสูญ โดยให้
กันเงินสํารองในอัตราร้ อยละ VV ของส่วนต่างระหว่างมูลหนี !กับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ! หรื อ มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับจากหลักประกัน รวมถึงการกันสํารองเป็ นลูกหนี ! (Collective Approach) แทนการกันสํารองรายบัญชีได้ สําหรับกลุ่ม
ลูกหนี !ทีมีความเสียงด้ านเครดิตทีเหมือนกัน
ปั จจุบนั ธนาคารทิสโก้ มีนโยบายในการกันเงินสํารองเป็ นกลุม่ ลูกหนี ! (Collective Approach) สําหรับกลุม่ ลูกหนีท! ีมีความเสียงด้ านเครดิตที
เหมือนกันและมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยธนาคารทิสโก้ ได้ กําหนดระดับการกันสํารองอย่างระมัดระวัง จากการประเมินความ
เสียหายทีเกิดขึ !นในอดีต
นโยบายการตัง/ สํารองค่ าเผือหนีก/ ารด้ อยค่ าของทรั พย์ สิน
การตัง! สํา รองค่า เผือการลดค่าของทรั พย์ สินจะพิ จารณาจากข้ อบ่งชี !การด้ อยค่าตามมาตรฐานบัญชีแ ละการประมาณมูลค่า ที
คาดว่าจะได้ รับคืนในอนาคต
นโยบายการรั บรู้ และระงับรั บรู้ รายได้
ธนาคารมีนโยบายการรับรู้รายได้ ดอกเบี !ยทีเข้ มงวดกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย1 โดยธนาคารรับรู้รายได้ ดอกเบี !ยตามเกณฑ์คง
ค้ าง โดยจะหยุดรับรู้รายได้ ดอกเบี !ยจากสินเชือธุรกิจทีค้ างชําระเป็ นเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน และหยุดรับรู้ รายได้ ดอกเบี !ยจากสินเชือรายย่อยที
ค้ างชําระเป็ นเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน ไม่ว่าลูกหนีร! ายนัน! จะมีหลักประกันหรื อไม่ และจะยกเลิกรายการดอกเบี !ยค้ างรับทีได้ บนั ทึกบัญชีเป็ น
รายได้ แล้ วออกจากบัญชีทงหมดสํ
ั!
าหรับลูกหนี !ทีหยุดรับรู้รายได้
ธนาคารจะบันทึกรายได้ ดอกเบี !ยทีได้ รับชําระในภายหลังของลูกหนี !ทีหยุดรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดและจะรับรู้ ดอกเบี !ยเป็ นรายได้ ตาม
เกณฑ์คงค้ างอีก เมือได้ รับชําระหนี !ทีค้ างเกินกําหนดครบถ้ วนแล้ ว
กรณีการรับรู้ รายได้ จากการปรับโครงสร้ างหนีข! องสินเชือธุรกิจ ธนาคารมีนโยบายรับรู้ ดอกเบี !ยเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์เงินสด และจะรับรู้
รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างอีกครัง! ต่อเมือได้ รับพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชือทีมีปัญหาแล้ วว่า ลูกหนี !กลับมามีความสามารถใน
การชําระหนี !ได้ ตามสัญญา
4.3

เงินลงทุน
รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ .3 เงินลงทุน
การบริ หารความเสียงจากการลงทุน

ธนาคารจะกระจายความเสียงจากการลงทุนไม่ให้ กระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึงเกินสมควร โดยจะเน้ นทีความเหมาะสมของโอกาส
ของการลงทุนในขณะนัน! ว่า เอื !ออํานวยในด้ านผลตอบแทนและความเสียงอย่างไร นอกจากนีธ! นาคารยังมีระบบการบริ หารความเสียงทีสามารถ
รวบรวมความเสียงจากการลงทุนในทุกๆ ด้ านเข้ าด้ วยกัน เพือพิจารณาถึงระดับของความเสียงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน
และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสียงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรื อไม่อย่างไร เพือให้ สามารถปรับตัวไปตามทิศทางทีถูกต้ อง
ได้ อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริ หารความเสียง ได้ กล่าวไว้ ในส่วนที 1 หัวข้ อที ปั จจัยความเสียง
การตัง/ สํารองค่ าเผือการด้ อยค่ า
ธนาคารตังสํ
! ารองค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และ
บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าของหลักทรั พย์ เป็ นรายการกํ าไรหรื อขาดทุนสุทธิ ในงบกํ าไรขาดทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายทั !งทีถือไว้
เป็ นเงิ นลงทุน ชัวคราวและระยะยาวแสดงตามมูล ค่า ยุติธ รรม และบัน ทึกการเปลียนแปลงมูลค่า หลัก ทรั พ ย์ ด ัง กล่า วเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทังจําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลียนแปลงมูลค่านันในงบกํ
!
าไรขาดทุน

1

ทีมา: ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. C</
หมวด การรับรู้รายได้ ดอกเบี !ยจากเงินให้ ก้ ยู ืม หรื อเงินค่างวดจากการให้ เช่าซื !อ: สถาบันการเงินจะบันทึกบัญชีเป็ น
รายได้ ตามจํานวนเงินทีได้ รับชําระ ในกรณีทีลูกหนี !ค้ างชําระดอกเบี !ยหรื อเงินค่างวดเป็ นระยะเวลาไม่ถึง เดือน
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ส่วนที 1 หัวข้อที 4 ทรัพย์ สินที ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ! หลังสุด ณ สิ !นวันทําการสุดท้ ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ข! องรั ฐบาลและรั ฐวิสาหกิ จและตราสารหนี ภ! าคเอกชน คํานวณโดยใช้ สูตรทีกํ าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี !ไทยหรื อของสถาบันการเงินอืน มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)
ในกรณี ทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรั บเปลียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลียน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนได้ บนั ทึกเป็ นรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรื อ
บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบดุล
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ส่วนที 1 หัวข้อที 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีคดีทีถูกฟ้องร้ องและยังไม่สิ $นสุดทีเป็ นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 23 คดี เป็ นคดีแพ่งทังหมด
$
มี
ทุนทรัพย์รวมประมาณ 352.15 ล้ านบาท ซึงน้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจํานวนนีป$ ระกอบด้ วย 16 คดี ทุนทรัพย์รวม 293.14
ล้ านบาท อยูร่ ะหว่างขันตอนการดํ
$
าเนินคดีและยังไม่ได้ รับคําพิพากษา และ 1 คดี (ไม่มีทนุ ทรัพย์) อยู่ระหว่างการบังคับคดีโดยธนาคาร และอีก 8
คดี มูลคดีรวมกัน 59.01 ล้ านบาท ทีธนาคารได้ รับการยกฟ้องโดยศาลชันต้
$ นและ/หรื อศาลอุทธรณ์แล้ ว แต่โจทก์ยงั อุทธรณ์หรื อฎีกาต่อ (ในจํานวนนี $
มี 1 คดีทีเกิดจากการประกอบธุรกิจบริ หารการจัดเก็บหนี $ให้ แก่บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สุขมุ วิท จํากัด ทุนทรัพย์รวมกัน 40.24 ล้ านบาท ซึงธนาคาร
มีข้อตกลงในการได้ รับชดเชยความเสียหายทีธนาคารได้ รับ (ถ้ ามี) จากบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จํากัด)
รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.37.2 คดีฟ้องร้ อง ทังนี
$ $ ฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่า ธนาคารจะ
ไม่ได้ รับผลเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากคดีฟ้องร้ องและกรณีการถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
$ $ ไม่มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที
เกียวข้ องเป็ นคูค่ วามกับธนาคารแต่อย่างใด
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ข้ อมูลทัวไป
ชือบริ ษัท

: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

ประเภทธุรกิจ

: ธนาคารพาณิชย์

ทีตังสํานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 0107539000171

ทุนจดทะเบียน

: 8,191,712,820 บาท

ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

: 8,191,712,820 บาท

!/# อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน' ( ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 819,171,178 หุ้น มูลค่าที@ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท
และหุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าที@ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท
Home Page

: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: (66) 2633 6000

โทรสาร

: (66) 2633 6800

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้น : ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บุริมสิทธิ
!/# อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน' ( ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (MNMM
โทรศัพท์ M # PP !(N โทรสาร M # PP !(!
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที@ 3000 อาคารสํานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน
ชัน' N เอ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM
นายทะเบียนหุ้นกู้
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที@ 3000 อาคารสํานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน
ชัน' N เอ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที@ 3000 อาคารสํานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน
ชัน' N เอ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM
นายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที@ 3000 อาคารสํานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน
ชัน' N เอ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM
ผู้สอบบัญชี
: นางสาวรั ตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน :;:<
บริ ษัท สํานักงานเอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด
(RP/(P -(PS อาคารเลครัชดา ชัน' PP
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ (M((M
โทรศัพท์ M ## MSSS โทรสาร M ## MS!R-RM
รายละเอียดของนิติบุคคลทีธนาคารถือหุ้นทางตรงตังแต่ ร้อยละ => ขึนไปของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ ายแล้ ว
ณ วันที@ P( ธันวาคม #NN ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทอื@นตังแต่
' ร้อยละ (M ขึน' ไปของจํานวนหุ้นที@ออกจําหน่าย
แล้ ว จํานวน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท TISCO Securities Hong Kong Limited ซึ@งปั จจุบนั TISCO Securities Hong Kong Limited ปั จจุบนั ได้ จดทะเบียน
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เลิกบริ ษัทและอยู่ในระหว่างการดําเนินการชําระบัญชี นอกจากนี ' ธนาคารถือหุ้นในนิ ติบุคคลอื@นร้ อยละ (M ของจํานวนหุ้นที@ออกจําหน่ายแล้ ว โดย
บริ ษัททังหมดไม่
'
ใช่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็ นเงินลงทุนทัว@ ไป โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 3.3.5
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ส่ วนที่ 2
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน : 8,191,712,820 บาท
ทุนชําระแล้ ว : 8,191,712,820 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 819,171,178 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น
โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บรุ ิ มสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ ครบกําหนด เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 ทําให้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นต้ นมา หุ้นบุริมสิทธิ
ของธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ
819,059,441
26,887
8,100
6,000
6,000
5,000
4,800
3,624
3,000
3,000
819,125,852
45,326
819,171,178

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากั ด (มหาชน)
นายกิ ตติชัย ไกรก่ อกิ จ
นางพรสุข พรประภา
น.ส.สุภาวดี ปิ ยะมงคลวงศ์
นางระจิต โกวรรธนะกุล
นายสุชาติ ตั ้งควิวิช
BANK JULIUS BAER & CO., LTD.
นายประชา ลีลาประชากุล
นายทรงฤทธิ คงพิพัฒไชยศิริ
นายประพัฒน์ ศรี นุวัตติวงศ์
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

จํานวนหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
รวม
819,059,441
26,887
8,100
6,000
6,000
5,000
4,800
3,624
3,000
3,000
819,125,852
104
45,430
104 819,171,282

ร้ อยละ
99.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.99
0.01
100.00

ในการจัดตังกลุ
้ ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึง่
เป็ นบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ไม่มี
(3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อ
การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทร่ วมลงนามด้ วย
ไม่มี
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
7.3.1 หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีห้ นุ กู้คงเหลือ ดังนี ้
1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2552 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2562 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
2,000,000 หน่วย
2,000,000 หน่วย
10 ปี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ไม่มี
(1) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.5 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 1 – ปี ที่ 3 นับจากวันออกหุ้นกู้
(2) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.0 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 4 – ปี ที่ 7 นับจากวันออกหุ้นกู้
(3) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.5 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 8 – ปี ที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้

วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ทุกวันที่ 17 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุ
หุ้นกู้ หากวันครบกํ าหนดชําระดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อน
วันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกํ าหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนังสือบอก
กล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ นวัน
ไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้นีไ้ ม่เป็ นหรื อไม่ถูกจัดให้ เป็ นตราสารที่สามารถนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นีส้ ามารถใช้ นับเป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ค) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ ว่าดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นีไ้ ม่หรื อไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ง) ถ้ า ผู้อ อกหุ้น กู้ส ามารถจัด หาเงิน ทุน ในจํ า นวนที่เ ท่า กัน หรื อ ดีก ว่า แทนหุ้น กู้ หรื อ
ผู้อ อกหุ้น กู้มีเงิน กองทุน ชัน้ ที่ 1 เกิน กว่าอัตราขัน้ ตํ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ
(จ) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2552 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2562 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วันชําระดอกเบี ้ย

: ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุ
หุ้นกู้ หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อน
วันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกํ าหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอก
กล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ น
วันไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้นีไ้ ม่เป็ นหรื อไม่ถูกจัดให้ เป็ นตราสารที่สามารถนับเข้ าเป็ น
เงิ นกองทุนขัน้ ที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อี กต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นี ส้ ามารถใช้ นับเป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้
หรื อ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ค) ถ้ า ผู้อ อกหุ้น กู้ส ามารถแสดงได้ ว่ า ดอกเบี ย้ ตามหุ้น กู้นี ไ้ ม่ ห รื อ ไม่ ส ามารถหัก เป็ น
ค่าใช้ จ่าย ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ง ถ้ า ผู้อ อกหุ้น กู้ส ามารถจัด หาเงิน ทุน ในจํ า นวนที่เ ท่า กัน หรื อ ดีก ว่า แทนหุ้น กู้ หรื อ
ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 เกินกว่าอัตราขั ้นตํ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ
(จ) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
2,000,000 หน่วย
2,000,000 หน่วย
10 ปี
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
(1) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.0 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 1 – ปี ที่ 3 นับจากวันออกหุ้นกู้
(2) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.5 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 4 – ปี ที่ 7 นับจากวันออกหุ้นกู้
(3) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.0 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 8 – ปี ที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้

: A- จากบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2563 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย

:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:

วันชําระดอกเบี ้ย

: ทุกวันที่ 17 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอด
อายุห้ ุน กู้ หากวันครบกํ าหนดชํ าระดอกเบี ย้ ตรงกับวันหยุดทํ าการของธนาคารพาณิ ชย์
จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนังสือบอก
กล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ น
วันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้นีไ้ ม่เป็ นหรื อไม่ถูกจัดให้ เป็ นตราสารที่สามารถนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนขัน้ ที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นีส้ ามารถใช้ นบั เป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ได้ ตํ่ากว่า ร้ อยละ 50 ของเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ค) ถ้ า ผู้อ อกหุ้น กู้ส ามารถแสดงได้ ว่ า ดอกเบี ย้ ตามหุ้น กู้นี ไ้ ม่ ห รื อ ไม่ ส ามารถหัก เป็ น
ค่าใช้ จ่ายของ ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

1,000,000 หน่วย
10 ปี
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.0 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 1 – ปี ที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้

(ง) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรื อ ผู้ออก
หุ้นกู้มีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 เกินกว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ
(จ) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

4. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2553 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2563 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.8 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 1 – ปี ที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้
ทุกวันที่ 13 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
หากวันครบกํ าหนดชําระดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อนวัน
ชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วยของ หุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนังสือบอก
กล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ น
วันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้นีไ้ ม่เป็ นหรื อไม่ถูกจัดให้ เป็ นตราสารที่สามารถนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นี ้สามารถใช้ นบั เป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ค) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ วา่ ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ง) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรื อผู้ออก
หุ้นกู้มีเงิน กองทุนชันที
้ ่ 1 เกินกว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ
(จ) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน1

1

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
9 มีนาคม 2555
9 มีนาคม 2565
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.85 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 1 – ปี ที่ 10 นับจากวันออก
หุ้นกู้
: ทุกวันที่ 9 มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ หากวัน
ครบกํ าหนดชํ าระดอกเบีย้ ตรงกับวันหยุดทํ าการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อนวัน ชํ าระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

: ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย
ของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ์นี ้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยัง ผู้ถื อหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่ น้อ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่ เกิ น 60 (หกสิ บ) วัน ก่ อนวัน ที่
กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน โดย
จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้

*หมายเหตุ แจ้ งแก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

(ก) หลัง จากวัน ครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วัน ที่ อ อกหุ้น กู้ห รื อ ณ วัน ชํ า ระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้
i. หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรื อ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ทังสิ
้ ้น ไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ ว่า ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

6. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
1,243,000 หน่วย
1,243,000 หน่วย
10 ปี
19 ธันวาคม 2555
19 ธันวาคม 2565
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.60 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 19 มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวัน
ทําการถัดไป
ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ เมื่อได้ เสนอแผนการ
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนหุ้นกู้ดงั กล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและ
ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้
ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้นกู้
เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลัง จากวัน ครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วัน ที่ อ อกหุ้น กู้ห รื อ ณ วัน ชํ า ระดอกเบี ย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้
i. หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรื อ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ทังสิ
้ ้นไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ ว่า ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A- จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
7. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
3,000,000 หน่วย
3,000,000 หน่วย
1 ปี
2 เมษายน 2556
2 เมษายน 2557
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.15 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 2 เมษายน และวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: ไม่มี

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
: ไม่มี
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

8. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
3,500,000 หน่วย
3,500,000 หน่วย
1 ปี
26 เมษายน 2556
26 เมษายน 2557
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.15 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 26 เมษายน และ 26 ตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกํ าหนดชํ าระดอกเบีย้ หุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: ไม่มี

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
: ไม่มี
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

9. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้

:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
3,000,000 หน่วย
3,000,000 หน่วย
1 ปี
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:

16 พฤษภาคม 2556
16 พฤษภาคม 2557
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.10 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 16 พฤษภาคม และ 16 พฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการ
ถัดไป
: ไม่มี

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
: ไม่มี
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

10. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2556 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
2,600,000 หน่วย
2,600,000 หน่วย
1 ปี
18 มิถนุ ายน 2556
18 มิถนุ ายน 2557
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.05 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 18 มิถนุ ายน และ 18 ธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: ไม่มี

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ไม่มี
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

11. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2556 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
300,000 หน่วย
300,000 หน่วย
1 ปี
12 กันยายน 2556
12 กันยายน 2557
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.10 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
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สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ไม่มี
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556
: ไม่มี
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีห้ นุ กู้(ด้ อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจําหน่ายแล้ ว (ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสัน)
้ รวมจํานวน 20,643 ล้ าน
บาท
12. โครงการหุ้นกู้ระยะสันธนาคารทิ
้
สโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2556
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้

:
:
:
:
:
:

วันออกหุ้นกู้

:

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

:
:

วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
จํานวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
16,166,000 หน่วย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 (สองร้ อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้น
กู้และจะอยู่ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 นับจากวันออกหุ้นกู้
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
เพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้ ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกต่างกันได้
ชําระดอกเบี ้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
ไม่มี
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีห้ นุ กู้ระยะสันคงเหลื
้
อรวมจํานวน 16,166 ล้ านบาท
7.3.2 ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีตวั๋ แลกเงินระยะสันคงเหลื
้
อมูลค่า 146.62 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.50
– 4.00 และอายุคงเหลือเฉลี่ย 208 วัน
7.4 นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อของกลุ่มทิสโก้ ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อย
และบริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของแต่ละบริ ษัทในอัตราตามที่บริ ษัทใหญ่กําหนด โดยบริ ษัทใหญ่จะพิจารณาอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อแต่ละบริ ษัทตามผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจําเป็ น
ในการใช้ เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ ธุรกิจ ทังนี
้ ้ธนาคารทิสโก้ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื ออาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ในเครื อมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้
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ส่วนที 2 หัวข้อที 8 การจัดการ

8. การจัดการ
8.1

โครงสร้ างการจัดการ

ณ วัน ที ธั น วาคม
ธนาคารมี ค ณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้ ว ย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการ
บริ หาร และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ เป็ นรู ปแบบบริ ษัทโฮลดิ 6ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนรวมศูนย์อยูท่ ีบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ณ 1 กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ

คณะกรรมการบริ หารความเสียง
คณะกรรมการพิจารณา
สินเชือทีมีปัญหา

กรรมการผู้จดั การใหญ่

ลูกค้ าบรรษัท

บริ หารการขายทาง
กรุ งเทพ

ธุรกิจญี ปุ่ น

ธุรกิจขนาดใหญ่

ประเมินความเสียง
และบริ หารสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่

ธุรกิจธนบดีธนกิจ

สินเชือรายย่อย

ธุรกิจขนาดกลาง

บริ หารการขายทางสาขา

ปฏิบตั ิการสินเชือรายย่อย

ธุรกิจธนบดีธนกิจ

เช่าซื 6อรถยนต์

พัฒนาธุรกิจสาขาภูมิภาค

ประกันภัยธนกิจ

กํากับสินเชือรายย่อย

ธนบดีการลงทุน

บริ หารเงิน

ปฏิบตั ิการสาขา

ศูนย์บริ การลูกค้ า

บริ หารสินเชือรายย่อย

ธนบดีธนกิจ

บริ การคัสโตเดียน

ธนกิจส่วนบุคคล

ธุรกิจจัดการการเงิน

สินเชือธุรกิจขนาดใหญ่

วิเคราะห์ธุรกิจและ
ประเมินความเสียง 1

เช่าซื 6อโครงการพิเศษ

วาณิชธนกิจ

วิเคราะห์ธุรกิจและ
ประเมินความเสียง 2

สินเชืออเนกประสงค์และ
การขายตรง

สนับสนุนสินเชือ

บริ หารสินเชือ

สินเชือเคหะ

พัฒนาหนี 6และกฎหมาย

พัฒนาธุรกิจสินเชือราย
ย่อย

เคาน์เตอร์ เชอร์ วิส

ศูนย์ชําระเงิน

ควบคุมการปฏิบตั ิการ
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..

คณะกรรมการธนาคาร
ณ. วัน ที ธั น วาคม

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี 6
ชือ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
O.

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิHศิริกลุ
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง6 ที Q/

รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หาร โดยการ
ลาออกมีผลในวันที มกราคม Q ทีประชุมฯ มีมติแต่งตัง6 นายยาสุโร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการที
ลาออก) ทัง6 นี 6 ขึ 6นอยู่กับความเห็ นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือวันที มกราคม
Q

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/
ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ นางอรนุช อภิศกั ดิHศิริกลุ ประธานกรรมการบริ หาร ลงลายมือชือและประทับตรา
สํ า คั ญ ของบริ ษั ท หรื อกรรมการสองคนจากรายชื อดั ง ต่ อ ไปนี ล6 งลายมื อ ชื อร่ ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ บริ ษั ท นายฮอน คิ ท ชิ ง หรื อ
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ หรื อ นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
หมายเหตุ: /2 สืบเนืองจากการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ ทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง6 ที Q/
ได้ มีมติเปลียนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
H
เป็ นดังนี 6 “นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ ประธานกรรมการบริ หาร ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อกรรมการสองคนจากรายชือดังต่อไปนีล6 งลายมือชือร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญบริ ษัท นายฮอน คิท ชิง หรื อ นายยาสุโร่ โยชิโคชิ หรื อ นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล”

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
.
.
.
V.

รับผิดชอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เป็ นประธานในทีประชุม เพือหามติและข้ อสรุปในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
เป็ นตัวแทนในการให้ มมุ มองของคณะกรรมการต่อผู้บริ หาร
แนะนําและให้ คําปรึกษาแก่สมาชิกของคณะกรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ
. ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม ในกรณีทีประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ เช่น กรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
. ดูแลให้ เกิดความมันใจว่าผู้บริ หารมีการดําเนินการทีถูกต้ องและเหมาะสมตามคําแนะนํา และมติของคณะกรรมการ
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ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารทําหน้ าทีควบคุมดูแลให้ ธนาคารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล เพือประโยชน์ สงู สุด
ของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ
และการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การบริ หารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1.

อนุมตั ิแผนธุรกิจ และแผนการดําเนินงานของธนาคาร ภายใต้ กลยุทธ์ ทางธุรกิจและแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้

2.

จัดให้ มีบทบัญญัติเกียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน

3.

ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนือง เพือให้ มนใจว่
ั ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดําเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

4.

ดูแลให้ เกิดความมันใจว่าผู้บริ หารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตังผู
6 ้ บริ หารระดับสูง

5.

ดําเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ

6.

ดูแลให้ ฝ่ายจัดการรายงานเรื องทีสําคัญต่อคณะกรรมการ

7.

ดูแลให้ ธนาคารมีนโยบายบริ หารความเสียง ขันตอน
6
และการควบคุมสําหรับความเสียงทุกประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะทํา
หน้ าทีอนุมตั ิและควบคุมการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสียง

8.

พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
6
ดต่างๆ ตามความจําเป็ น และความเหมาะสมเพือดําเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้ านเพือให้
มันใจว่าการดําเนินธุรกิจเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้

9.

ดูแลให้ ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขันตอนการควบคุ
6
มในการอนุมตั ิสินเชือ และเงินลงทุนกับบุคคลทีมีสว่ นเกียวข้ อง

10.

ดูแลให้ มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน ( Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายจัดการของ
ธนาคารต่อคณะกรรมการโดยไม่ลา่ ช้ า

11.

จัดให้ มีการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ ายจัดการ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคารให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยให้ ความสําคัญต่อ
สัดส่วนหรื อจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร

12.

ดูแลให้ คณะกรรมการและบริ ษัทใหญ่ได้ รับข้ อมูลทีเพียงพอทีจะทําให้ สามารถปฏิบตั ิตามอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบได้ อย่าง
สมบูรณ์

13.

รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น

รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทใหญ่อย่างสมําเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในเรื องต่อไปนี 6คณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินงาน ได้ แก่ เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของธนาคารทังหมดหรื
6
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน
หรื อการซื อ6 หรื อรั บ โอนกิ จการของบริ ษัทอื น การแก้ ไ ขหนังสือบริ คณห์ สนธิ หรื อข้ อบังคับ รวมถึงการทํารายการทีเกียวโยงกันและการซื อ6 ขาย
สินทรัพย์ทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล
14.

ทังนี
6 6คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการชุดอืนๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึงดําเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อํา นาจดัง กล่า ว หรื อ การมอบอํา นาจช่ว งต้ อ งไม่มี ล ัก ษณะที ทํา ให้ ผ้ ู รั บ มอบอํา นาจสามารถอนุมัติ ร ายการที ตนหรื อ บุค คลที อาจมี ค วาม
ขัด แย้ ง (ตามที นิ ย ามไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ) มีส ่ว นได้ เ สีย หรื อ อาจมีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อืนใดกับธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยของธนาคาร
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8.1.2 คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารของธนาคาร ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการของธนาคาร
6
โดยได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ หารของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการดังนี 6
ชือ-สกุล
1. นางอรนุช อภิศกั ดิHศิริกลุ
2. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
3. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/1
4. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง6 ที Q/

รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หาร โดยการ
ลาออกมีผลในวันที มกราคม Q ทีประชุมฯ มีมติแต่งตัง6 นายยาสุโร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการทีลาออก) ทัง6 นี 6
ขึ 6นอยูก่ บั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือวันที มกราคม Q

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํ ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการบริ หารของธนาคารทําหน้ าทีควบคุมดูแลให้
ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการ
กํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การบริ หารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล
บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1. กํากับดูแลและควบคุมการดําเนินธุรกิจของธนาคารตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเกียวข้ อง
2. อนุมตั ิธุรกรรมทีมีความเสียงสูง หรื อเกินอํานาจของฝ่ ายจัดการของธนาคาร
3. พิจารณาเรื องเร่งด่วน ซึงในกรณีปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยจะรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อทีประชุม
คณะกรรมการเพือรับทราบในการประชุมครัง6 ถัดไป
4. รายงานการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้ รับ การแต่งตัง6 จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากบริ ษัท ใหญ่ คือ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที ธันวาคม
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ดังนี 6
ชือ-สกุล
1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
3. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบทัง6 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบทัง6 3 ท่าน เป็ นชุดเดียวกันกับกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ขอบเขต อํานาจ หน้าที และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้ าทีควบคุมดูแลให้
ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ รวมทังกฎหมายและกฎระเบี
6
ยบทีเกียวข้ อง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทีสําคัญในเรื องโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การบริ หารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและ
บริ หารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1.

สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินทีถูกต้ องและเพียงพอ

2.

สอบทานและประเมินผลให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที
เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.

เสนอชือบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวตามทีกําหนด
โดยคณะกรรมตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่ รวมทังเข้
6 าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง6

4.

ดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารมีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยเฉพาะในกรณีรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

5.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคาร ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี 6 ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร
•

รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

•

การทุจริ ต หรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน

•

การฝ่ าฝื นกฎหมายและกฎระเบี ย บของหน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลที เกี ยวข้ อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรื อผู้บ ริ ห ารไม่
ดําเนิ นการให้ มีการปรั บ ปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบกํ าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อง
เปิ ดเผยการกระทําดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

7.

ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ

9.

รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่อย่างสมําเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการธนาคารในปี 2556 มีดังนี 0
ชือ-สกุล
จํ านวนการประชุมทัง% หมด (ครัง% )
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
. นางอรนุช อภิศกั ดิHศิริกลุ
4. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
7. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
q. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
9. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
r. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

คณะกรรมการธนาคาร

จํานวนครัง6 ทีเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

(
7
6

12
-

13
-

7
7
7
7
7
7
7

12
-

13/1
13
13
-

/2

12

หมายเหตุ /1 เข้ าร่วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ V ครัง6
/2
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารด้ วยตนเอง ครัง6 แต่มีส่วนร่วมในการประชุมผ่านทาง
โทรศัพท์
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8.1.4 ผู้บริ หาร
ผู้บริ หารของธนาคาร ณ วันที

ธันวาคม

ประกอบด้ วยผู้บริ หารดังนี 6

ชื5อ-สกุล

ตําแหน่ ง

นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล /1, 2
นายศักดิHชยั พีชะพัฒน์ / ,
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม / ,
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์ / ,
นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ / ,
นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
นางสาวนิภา เมฆรา
นายพิชา รัตนธรรม
นายยุทธพงษ์ ศรี วงศ์จรรยา
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา
นายกิตติชยั ต้ นนาจารย์
นายณัฐนันท์ อนันต์ปรี ยาวิทย์
นายถนอม ชัยอรุณดีกลุ
นายทรงศักดิH นิลเทียน
นายธีรยุทธ ประเสริ ฐรัตนเดโช
นายธีระวุฒิ ลือวงศ์ศภุ กิจ
นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
นายประกฤต ชุณหศรี วงศ์
นางสาวปรี ยารัตน์ พุ่มดนตรี
นายพรพิบลู ย์ ศุขะวิริยะ
นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริ ญ
นางมัลลี พีรวณิชกุล
นายมานพ เพชรดํารงสกุล

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชือรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายลูกค้ าบรรษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายสินเชือรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าปฏิบตั ิการสินเชือรายย่อย
ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าสายลูกค้ าบรรษัท
ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา
ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพ
หัวหน้ าบริ หารเงิน
หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
หัวหน้ าศูนย์บริ การลูกค้ า
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ
หัวหน้ าพัฒนาหนี 6และกฎหมาย
หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสินเชือรายย่อย
หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและประเมินความเสียง 2
หัวหน้ าประเมินความเสียงและบริ หารสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้ าสินเชือเคหะ
หัวหน้ าศูนย์ชําระเงิน
หัวหน้ าเช่าซื 6อโครงการพิเศษ
หัวหน้ ากํากับสินเชือรายย่อย
หัวหน้ าธนบดีธนกิจ
หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการหัวหน้ าสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ
หัวหน้ าบริ หารสินเชือ
หัวหน้ าบริ การคัสโตเดียน
หัวหน้ าบริ หารสินเชือรายย่อย
หัวหน้ าธนบดีการลงทุน
หัวหน้ าปฏิบตั ิการสาขา
ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา
รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสาขาภูมิภาค
หัวหน้ าสินเชืออเนกประสงค์และการขายตรง
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล
ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพฯ
หัวหน้ าธุรกิจขนาดกลาง
หัวหน้ าควบคุมการปฏิบตั ิการ
หัวหน้ าสนับสนุนสินเชือ
หัวหน้ าเช่าซื 6อรถยนต์

นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
นางลัดดา กุลชาติชยั
นายวรพจน์ ติรการุณ
หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
นางวันทนา กิจพานิช
นายวิทยา เมตตาวิหารี
นางสาววิภา เมตตาวิหารี
นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
นายสมศักดิH วงศ์วชิรวาณิชย์
นายสมหมาย แซ่อึ 6ง
นางสรัญญา เกตุอดุ ม
นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
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ชื5อ-สกุล

ตําแหน่ ง

นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
นางสุวรรณดี ขาวละออ
นายเสถียร เลี 6ยววาริ ณ
นายโนบุทากะ อิเดะ

หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและประเมินความเสียง
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน
หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ
หัวหน้ าธุรกิจญีปุ่ น

/1

ผู้บริ หารตามเกณฑ์นิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริ หารสังกัดบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ ทีได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ มาบริ หารจัดการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายควบคุมการเงิ นและบริ หารความเสียงได้ แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้ าบัญชี ได้ แก่นางสาวชุตินธร ไวกาสี สังกัด
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้
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ขอบเขต อํานาจ หน้าที ความรับผิ ดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํ ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําหน้ าทีบริ หารจัดการงานประจําวัน
รวมทังควบคุ
6
มดูแลให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น

8.2

1.

วางกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้

2.

ควบคุมดูแลให้ การดําเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้

3.

กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจประจําวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุม่ ทิสโก้

4.

ควบคุมดูแลการให้ บริ การ การปฏิบตั ิงาน รวมทังการบริ
6
หารความเสียงและควบคุมของธนาคาร

5.

ติดตามการดําเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสมําเสมอ

6.

ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริ หารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

7.

ควบคุมดูแลให้ การดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร

8.2.1 นโยบายกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
กลุม่ ทิสโก้ จา่ ยค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และกรรมการของบริ ษัทย่อยรวมถึงธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) ทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ใน
รูปแบบและอัตราเดียวกับทีจ่ายให้ กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
8.2.2 ค่ าตอบแทนที5เป็ นตัวเงิน
ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการจํานวน ท่าน และผู้บริ หารของธนาคารจํานวน 36 ราย (ไม่
รวมผู้บริ หาร 5 รายทีสังกัดบริ ษัทใหญ่ทีได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ มาบริ หารจัดการธนาคาร) เป็ นจํานวนรวม 147,146,019.22 บาท อยู่ใน
รู ปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย6 งชีพ และโบนัสซึงแปรผันตามผลการดําเนิ นงานของธนาคารเท่านัน6 โดยไม่มี
ค่าตอบแทนอืน
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2556 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการทีไม่ได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี ย6 ประชุม ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น และโบนั ส ไม่ เ กิ น ท่ า นละ rr,rrr บาทต่ อ ปี โดยให้ มี ผ ลตลอดไปหรื อ จนกว่า จะมี ก ารเปลี ยนแปลง
คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
6 6 ไม่รวมถึงสิทธิ ที
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กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อืนเพิมเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม จากนัน6 ทีประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง6 ที 2/2556 เมือวันที 26 เมษายน
ได้ อนุมตั ิจดั สรรค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกรรมการทีไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือน ใน
อัตราท่านละ 40,000 บาทต่อเดือน โดยตังแต่
6 มกราคม – เมษายน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการจํานวน ท่าน คือ
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ เป็ นจํานวนรวม r,rrr บาท

8.3

บุคลากร

ณ วันที 31 ธันวาคม 255 ธนาคารทิสโก้ มีพนักงานรวมทังหมด
6
2,573 คน (ไม่รวมผู้บริ หารระดับสูง) แบ่งเป็ นพนักงานประจํา 2,343 คน
และพนักงานสัญญาจ้ าง 230 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี 6

ธนาคารทิสโก้

31 ธ.ค. 2559 (คน)

31 ธ.ค. 2556 (คน)

2,327

,573

ภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นแล้ วเสร็ จ ธนาคารทิสโก้ ได้ มีการโอนย้ ายพนักงานในหน่วยงานด้ านการกํากับดูแลและหน่วยงาน
สนับสนุนกลางไปรวมศูนย์ทีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ทําให้ ธนาคารทิสโก้ จะมีพนักงานเฉพาะในส่วนการตลาดและลูกค้ า
สัมพันธ์ และส่วนปฏิบตั ิการและควบคุมสินเชือ ทังนี
6 6 ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงาน (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี 6ยงชีพ) เป็ นเงิน 1,207,916,429.10 บาท

8.3.1 กองทุนสํารองเลีย0 งชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้ จดั ตังกองทุ
6
นสํารองเลี 6ยงชีพขึ 6นตามกฎกระทรวงฉบับที 162 (พ.ศ. 2526) เพือเป็ นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ส่งเสริ มการออมระยะยาวของพนักงานกลุม่ ทิสโก้ ซึงจะทําให้ พนักงานมีเงินออมไว้ ใช้ เมือเกษี ยณอายุ หรื อเมือออกจากงาน ดังนัน6 เพือให้ พนักงาน
เข้ าระบบการออมในกองทุนสํารองเลี 6ยงชีพแล้ ว พนักงานจะได้ รับเงินต่อเมือสิ 6นสมาชิกภาพจากกองทุน และได้ นําเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับ
ที 162 (พ.ศ. 2526) เข้ าเป็ นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี 6ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตังแต่
6 วนั ที 21 มิถนุ ายน 2533 ในนาม
“กองทุนสํารองเลี 6ยงชีพพนักงานทิสโก้ ซึงจดทะเบียนแล้ ว” พร้ อมทังมี
6 ข้อบังคับของกองทุน เพือให้ ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิตา่ งๆ ตังแต่
6 การเข้ า
เป็ นสมาชิกจนถึงการสิ 6นสุดสมาชิกภาพกองทุน
เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุน โดยให้ นายจ้ างหักจากค่าจ้ าง แล้ วนําส่งเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ างตลอดไป
หรื อในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้ าง ทังนี
6 6ขึ 6นอยูก่ บั ความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้ งเปลียนแปลงการหักเงินสะสมได้
ปี ละ 1 ครัง6
เงินสมทบ นายจ้ างจ่ายเงินสมทบให้ แก่กองทุนในวันเดียวกับทีสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนตามอายุงานในอัตราร้ อยละของค่าจ้ าง
ดังนี 6
จํานวนปี ทีทํางาน

อัตราเงินสมทบของนายจ้ าง (ร้ อยละ)

ปี ที 1
5
ปี ที 2
6
ปี ที 3
7
ปี ที 4
8
ปี ที 5
9
ปี ที 6 และปี ต่อๆ ไป
10
กองทุนยังได้ จัด ตัง6 คณะกรรมการ ซึงประกอบด้ ว ยกรรมการทีมาจากการเลือกตัง6 ของสมาชิก และกรรมการทีมาจากการแต่งตัง6 ของนายจ้ า ง
กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการทีต้ องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการได้ อีก หากได้ รับการเลือกตัง6
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หรื อแต่งตังแล้
6 วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้ าทีและความรับผิ ดชอบในการควบคุมดูแลการบริ หารกองทุน รวมถึงการกํ าหนด
นโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทังหมด
6
นอกจากนี 6 กลุม่ ทิสโก้ ได้ เพิมทางเลือกนโยบายการลงทุนให้ กับพนักงานทีเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี 6ยงชีพ
กองทุนสํารองเลี 6ยงชีพของกลุ่มทิสโก้ โดยการใช้ กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพือให้ สมาชิกได้ เลือกให้ เหมาะสมกับ
ตนเองมากยิงขึ 6น ทังนี
6 6 กองทุน Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ ประกอบด้ วย 4 นโยบายการลงทุน ได้ แก่ นโยบายตราสารหนี 6 นโยบายผสม
นโยบายหุ้น และนโยบายทีมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนทีมีสดั ส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้ มากถึง
ทางเลือก ทังนี
6 6 กองทุนได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเปลียนแปลงนโยบายการลงทุนได้ ปีละ 2 ครัง6 ในเดือนเมษายน และตุลาคม
8.3.2 นโยบายทั5วไปด้ านทรั พยากรบุคคล
เพือเสริ มสร้ างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดนโยบายทัวไปด้ านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริ ษัท
เพือให้ มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็ นการเพิมประสิทธิ ภาพในการบริ หาร และความต่อเนืองสมําเสมอของงาน เช่น ระบบการบริ หาร
โครงสร้ างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้ อมูลเกียวกับพนักงานเบื 6องต้ น ในขณะเดียวกันกลุม่ ทิสโก้ ได้ กระจายอํานาจเพือเปิ ดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ ดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพือให้ สามารถแข่งขันได้ ในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริ ษัทภายในแนวนโยบายทัวไปดังต่อไปนี 6
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคคลของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนืองจากการสร้ างภาพลักษณ์ ความเป็ นมืออาชีพและน่าเชือถือในธุรกิจการเงินมีความสําคัญอย่างยิง กลุ่มทิสโก้ จึงได้ วางแนวคิด
ค่านิยมเพือหล่อหลอมและสร้ างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ ให้ มีทศั นคติเฉพาะทีเหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้ พร้ อมสะท้ อนถึงพฤติกรรมของ
บุคคลอันจะมีสว่ นส่งเสริ มให้ องค์กรประสบความสําเร็ จ 6 ประการของกลุม่ ทิสโก้ มีดงั ต่อไปนี 6
• ลูกค้ าเป็ นหลัก (Customer Priority)
• ซือสัตย์มีคณ
ุ ธรรม (Integrity)
•
•
•
•

สร้ างผลงานทีน่าเชือถือ (Reliability)
เชียวชาญอย่างผู้นํา (Mastery)
ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
การให้ คําแนะนํา (Guidance)

2. การว่ าจ้ างพนักงาน (Hiring)
เพื อตอบสนองลัก ษณะอัน หลากหลายของธุ ร กิ จ ในขณะเดี ย วกั บ การดํ า รงวั ฒ นธรรมของกลุ่ม ทิ ส โก้ ไว้ กลุ่ม ทิ ส โก้ จึ ง ใช้ ขี ด
ความสามารถ 3 ประการเป็ นเกณฑ์ในการว่าจ้ างพนักงาน ได้ แก่ ขี ดความสามารถด้ านองค์ กร (Organizational Core Competencies) ขี ด
ความสามารถในการทํางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็ นผู้นํา (Leadership Competencies) ทังนี
6 6 กลุ่มทิสโก้
จะว่าจ้ างพนักงานทีมีทศั นคติและความสามารถทางวิชาชีพทีถูกต้ องเหมาะสมซึงจะช่วยให้ พนักงานเหล่านัน6 สามารถพัฒนาศักยภาพ เพือทีจะ
ทํางานร่วมกับกลุม่ ทิสโก้ ในระยะยาวได้
เพื อให้ เป็ นไปตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลที ดี กลุ่มทิ ส โก้ มีน โยบายที จะไม่พิจารณาว่า จ้ า งญาติ ส นิ ท และสมาชิ ก ในครอบครั ว ของ
คณะกรรมการบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้ าหน้ าทีอาวุโสทีมีอํานาจบริ หารด้ วย โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที
จัดหาเครื องมือทีเหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้ างเป็ นความรับผิดชอบของผู้บริ หารในสังกัดนันๆ
6
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายเลือนตําแหน่ง หรื อโยกย้ ายตําแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีทีมีตําแหน่งว่าง อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารและฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลก็มีหน้ าทีในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรทีมีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เพือรักษา
มาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้ อยูใ่ นระดับทีดีตลอดเวลา โดยพนักงานใหม่จะต้ องมีทกั ษะความสามารถ และพฤติกรรมทีผสมผสานเข้ า
กับวัฒนธรรมของกลุม่ ทิสโก้ ได้ อย่างกลมกลืน
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3. การทํางานที5กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพือส่งเสริ มมาตรฐานสูงสุดของความเป็ นบรรษัทภิบาล กลุม่ ทิสโก้ ได้ กําหนด “หลักปฏิบตั ิทางธุรกิจ” (Business Code of Conduct)
ขึ 6นเพือแสดงความมุง่ มันในการเป็ นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี 6จะต้ องได้ รับการเคารพและปฏิบตั ิตามในทุกสถานทีและทุกโอกาส โดย
ฝ่ ายบริ หารจะดําเนินการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เหล่านี 6ในทุกระดับชัน6 ซึงพนักงานทีไม่ปฏิบตั ิตาม “หลักปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถทํางานกับกลุม่ ทิสโก้ ตอ่ ไปและจะต้ องถูกขอให้ ออกจากกลุม่ ทิสโก้
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการว่าจ้ างระยะยาว การพ้ นสถานะการจ้ างจะเกิ ดขึน6 เฉพาะในกรณี การฝ่ าฝื นหลักการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระทําความผิดในทางธุรกิจ การเกษี ยณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทําซึงเข้ าข่ายต้ องออกจากงานตามทีกําหนดในระเบียบและ
ข้ อบังคับทีกลุม่ ทิสโก้ จดทะเบียนไว้ กบั กระทรวงแรงงานเท่านัน6 เมือใดก็ตามทีกลุม่ ทิสโก้ ไม่สามารถดํารงหน่วยงานหรื อหน่วยธุรกิจใดไว้ ได้ กลุ่มทิส
โก้ จะดําเนินการเท่าทีสมควรเพือหลีกเลียงการเกิดภาวะการว่างงานและเพือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายแรงงานทีเกียวข้ อง โดยจะพยายามให้
พนักงานของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับความเดือดร้ อนน้ อยทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคคล (People Assessment and Development)
4.1 การประเมินผล
การประเมินผลพนักงานจึงเกิดขึน6 ทุกขัน6 ตอนนับตังแต่
6 การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลือนตําแหน่ง การพัฒนาอาชีพการ
ทํางาน และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้ าน เช่น ประเมินความรู้ และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็ นผู้นํา
รวมถึงความสอดคล้ องกับค่านิ ยมองค์กร เพราะการสร้ างคุณค่าบุคคลเริ มต้ นจากคุณภาพของบุคคลทีมีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อมของกลุม่ ทิสโก้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าทีจัดหาเครื องมือในการประเมินให้ ในระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจแต่
ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้ เครื องมือดังกล่าวภายใต้ คําแนะนําของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพือให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของแต่
ละแห่ง โดยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคคลขององค์กรไว้ ได้ ในขณะเดียวกัน
4.2 การพัฒนาบุคคล
เพือให้ องค์กรมีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง การพัฒนาพนักงานซึงเป็ นทรัพยากรทีสําคัญทีสุดจึงถือเป็ นนโยบายทีสําคัญของ
กลุม่ ทิสโก้ เพือให้ เกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ กลุม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายสนับสนุนให้ มีการพัฒนาทังในส่
6 วนของความต้ องการขององค์กรและการพัฒนา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทังนี
6 6 เพือให้ เกิดการพัฒนาทียังยืนด้ วยการเรี ยนรู้ โดยตนเองอย่างต่อเนือง วัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ ของพนักงานนีจ6 ะ
ส่งผลให้ กลุม่ ทิสโก้ พฒ
ั นาเป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนืองต่อไป
การวางแผนพัฒนาบุคคลนี 6 คํานึงถึงสมรรถนะ V ด้ าน คือ ด้ านสมรรถนะทัวไป ด้ านธุรกิจ ด้ านความรู้ เฉพาะทาง และด้ านการ
บริ หารจัดการ ซึงจะคํานึงถึงสมรรถนะทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งนัน6 ๆ เป็ นสําคัญ
ในระดับองค์กร ฝ่ ายทรั พยากรบุคคลมีหน้ าทีวางแผนการพัฒนาพนักงาน เพือสร้ างสมรรถนะทีจําเป็ นในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร และให้ ความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถเพือประโยชน์ ในการแข่งขันของบริ ษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลมีหน้ าทีให้ คําแนะนําในด้ านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพือให้ การเรี ยนรู้ และการพัฒนาต้ นทุนด้ านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นการ
เพิมค่าให้ กบั ธุรกิจโดยรวม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้ าทีเก็บบันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ ทิสโก้ ไว้ ด้วย
5 การบริ หารความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพือเป็ นแรงกระตุ้นสําหรับพนักงานและเพือเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั องค์กร พนักงานทุกคนมีโอกาสก้ าวหน้ าในชีวิตการทํางาน
ทังในระดั
6
บเดียวกันและในระดับสูงขึน6 กลุ่มทิสโก้ เน้ นเรื อง “การเลือนตําแหน่งจากภายใน” สําหรับตําแหน่งงานทีว่างอยู่ ยกเว้ นในกรณีทีภายใน
องค์กรไม่มีผ้ ทู ีเหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชันของตํ
6
าแหน่งต่าง ๆ คํานึงถึงระดับ และความเหมาะสมของสมรรถนะ
ของพนักงานเป็ นสําคัญ
กลุ่มทิสโก้ เปิ ดกว้ างสําหรับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในชีวิตการทํางานในทุกระดับชัน6 ภายในกลุ่มทิสโก้ ทงภายในหน่
ั6
วยธุรกิ จ
เดียวกันและข้ ามหน่วยงาน การสือสารเกียวกับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในชีวิตการทํางานระหว่าง หัวหน้ าสายงานและพนักงานจะต้ องกระทํา
อย่างเปิ ดเผยเพือความโปร่งใสและเพือให้ ความคาดหวังเป็ นทีเข้ าใจโดยชัดเจน
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6 การบริ หารผลงาน (Performance Management)
การบริ หารผลงานมีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างให้ พนักงานมีความมุ่งมันในการให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า และเพือสร้ างสัมพันธภาพ
และความไว้ เนื อ6 เชือใจระหว่างหัวหน้ าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริ หารผลงานเป็ นความรั บผิดชอบอันสําคัญของหัวหน้ าทุกคนทีมี
บทบาทหน้ าทีในการกํากับดูแล การให้ คําแนะนําและการชี 6แนะแนวทางอย่างสมําเสมอเป็ นเครื องมือทีดีทีสุดในการพัฒนาผลงานและในการช่วยให้
พนักงานได้ พฒ
ั นาทักษะความสามารถของตน การบริ หารผลงานอย่างมีประสิทธิ ภาพซึงเน้ นการประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีต้ องการเป็ น
ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้ าทุกคน โดยหัวหน้ าจะต้ องมีความตังใจ
6 และความสามารถในการใช้ ระบบและวิธีการบริ หารผลงาน ซึงองค์ประกอบ
ของระบบและวิธีการบริ หารผลงานได้ แสดงไว้ ในแนวทางและคู่มือปฏิบตั ิซึงประกอบนโยบายนี 6 โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าทีพัฒนาปรับปรุ ง
และรักษาแนวทางและคูม่ ือปฏิบตั ิดงั กล่าว
7 ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ ถือว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรทีสําคัญทีสุดทีจะต้ องดูแลในเรื องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพือให้ พนักงาน
ทํางานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้ จึงได้ จดั ให้ มีการตรวจร่ างกายพนักงานประจําทุกปี เพือให้ พนักงานได้ ทราบถึงสุขภาพของตนเองเพือการดูแล
รักษาทีเหมาะสม และจัดให้ มีห้องพยบาลในสถานทีทํางานเพือเพิมความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่ วย นอกจากนัน6 กลุ่มทิสโก้ ยงั มีการจัด
โปรแกรมกิจกรรมส่งเสริ มให้ พนักงานออกกําลังกายอย่างต่อเนือง เพือสร้ างสุขภาพทีดีและลดโอกาสการเจ็บป่ วยของพนักงานอีกด้ วย
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการให้ ค่าตอบแทนทีดี มีโครงสร้ างทีเป็ นธรรมและมีผลในการจูงใจให้ กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ ใช้ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนในรู ปแบบผสมผสานเพือให้ สอดคล้ องกับลักษณะของงาน อุปสงค์ และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทังแบบคงที
6
และผันแปร รวมถึงประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์สวัสดิการอืนๆ
กลุม่ ทิสโก้ ใช้ ระบบการบริ หารค่าจ้ างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้ างซึงผนวกการแบ่งระดับชันและลั
6
กษณะของประเภทงาน
เพือให้ ระบบนี 6มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ ากับการเปลียนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้ างของระบบนี 6มีความยืดหยุน่ มากพอทีจะให้
รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความชํานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทังในระดั
6
บผู้เชียวชาญและพนักงานทัวไป
ในการกํ าหนดค่า ตอบแทนจะใช้ ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้ อกํ า หนดด้ านความเป็ นธรรมภายในของกลุ่มทิส โก้ เป็ นเกณฑ์
กลุ่มทิสโก้ ยงั พิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านัน6 ทีเป็ นแรงจูงใจสําหรับพนักงาน การตังเป
6 ้ าหมายร่ วมกันระหว่างหัวหน้ าและพนักงานผ่าน
ระบบบริ หารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างกัน การพัฒนาและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็ นสิงสําคัญทีจะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีคา่ ไว้ ได้ อย่างดี
กลุม่ ทิสโก้ ให้ รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในกรณีดงั ต่อไปนี 6
7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบ
งานทุกตําแหน่งในกลุม่ ทิสโก้ มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบไว้ จากการทํา Job Evaluation งานแต่ละตําแหน่งมี
การกําหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ ซึงเป็ นผลจากการสํารวจข้ อมูลของตลาด และการเปรี ยบเทียบบรรทัดฐาน (Benchmarking) ผู้ทํางานจะได้ รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานนัน6 ๆ ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม
ทัศนคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศักยภาพในการมีสว่ นส่งเสริ มธุรกิจ
7.2 ค่าตอบแทนตามผลงาน
วัตถุประสงค์ แ ละเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะกํ าหนดและตกลงกันในตอนต้ นปี พนักงานทีสามารถทําได้ ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้ รับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรื อเงินจูงใจ หรื อรางวัลในรูปอืนใดตามทีกลุม่ ทิสโก้ ประกาศกําหนด
ประเภทธุรกิจทีแตกต่างกันในกลุม่ ทิสโก้ สามารถได้ รับค่าตอบแทนในรูปแบบทีแตกต่างกันไปตามทีฝ่ ายบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร และกรรมการอํานวยการเห็นสมควร ทังนี
6 6 เพือผลสําเร็ จของธุรกิจ
8 การดําเนินการด้ านทรั พยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับด้ านแรงงานอย่างเคร่ งครัด การดําเนิ นการใดๆ ทังหมดในด้
6
านทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ ทิสโก้ ในส่วนทีเกียวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ ีฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพือให้ สามารถจัดการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม นโยบายและ/หรื อการ
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ดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลใดๆ ทีขัดกับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายแรงงานทีได้ กําหนดออกมาใหม่
การเก็บบันทึกข้ อมูลเกียวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้ จะรวมอยู่ทีฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพือการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทังในระดั
6
บสูง
และระดับทัวไป การโอนหรื อเปลียนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้ จะต้ องดําเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตั ิด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุม่ ทิสโก้
9 การวางแผนสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Planning)
เพือเป็ นการเตรี ยมองค์กรให้ พร้ อมสําหรับอนาคต งานในตําแหน่งสําคัญๆ ทังหมดจะต้
6
องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอดตําแหน่งและมีการ
วางแผนการพัฒนาไว้ โดยละเอียด การวางแผนรับช่วงงานจะกํากับดูแลโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร กรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ทังนี
6 6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัททําหน้ าทีดูแลให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หารสูงสุด
ของบริ ษั ทในกลุ่มทิสโก้ เพือให้ การดําเนิ นธุรกิ จเป็ นไปอย่างราบรื นและต่อเนื อง โดยจะดําเนิ นการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะๆ ตลอดจน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะทําหน้ าทีคัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพือดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง ในบริ ษัท และบริ ษัทย่อยทีมีสดั ส่วนรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ รวมของกลุม่
8.5.3 งานด้ านการพัฒนาองค์ กร
กลุ่มทิ สโก้ ยังคงดํ า เนิ น โครงการเพื อการพัฒนาอย่า งต่อเนื อง ตามหลัก การที มุ่งเน้ น ไปสู่ค วามเป็ นองค์ ก รแห่งการเรี ยนรู้ (Learning
Organization) โดยได้ มีการจัดตังบริ
6 ษัทศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็ นหน่วยงานซึงมีเป้าหมายในการวางแผนการ
พัฒนาและจัดหลักสูตรการเรี ยนรู้เพือเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถให้ กบั องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล, การเพิมผลผลิต, และ
การพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นํา โดยการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในทุกระดับชัน6 เพือพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับทรัพยากรบุคคล
ให้ ส ามารถปฏิบัติ งานได้ อย่างเต็มประสิ ท ธิ ภ าพ ซึงสิ งเหล่านี ไ6 ด้ ทํ า ให้ เกิ ด การเปลียนแปลงต่อองค์ ก รอย่างมากและนํ า มาซึงการพัฒนาเชิ ง
ยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนือง โดยระหว่างปี กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี 6
. โครงการพัฒนาพนักงานเพื5อเพิ5มศักยภาพการแข่ งขันให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.1 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที5ให้ บริ การธนกิจสาขา (Teller Academy)
กลุ่มทิสโก้ ได้ มีการร่ างหลักสูตรเฉพาะเพือพัฒนาเจ้ าหน้ าทีให้ บริ การธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้ มีความรู้และทักษะทีจะ
เป็ นในการให้ บริ การได้ อย่างเชียวชาญ โดยยังคงคํานึงถึงการบริ การความเสียงทีเกียวข้ องได้ อย่างเหมาะสม และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับ
ลูกค้ าได้ โดยมีการจัดอบรมสําหรั บพนักงานใหม่ทุกคน และมีการจัดการอบรมซํ 6าเป็ นระยะ ๆ อย่างสมําเสมอ สําหรั บพนักงานทีออกไปปฏิบัติ
หน้ าทีในสาขาๆ ของธนาคาร อย่างต่อเนือง
1.2 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที5ลูกค้ าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager)
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีลูกค้ าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Managers) ให้ มีความเชียวชาญและมีความรู้ ทางด้ าน
การเงินอย่างครบถ้ วน กว้ างขวาง และเหมาะสมกับอุปนิสยั ทางการเงินของลูกค้ า เพือทีจะให้ บริ การลูกค้ าในทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการขยาย
ทีมขายและบริ การลูกค้ าตามแผนงานหลักขององค์กรเป็ นไปได้ อย่างราบรื น
1.3 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที5สินเชื5อเช่ าซือ0 รถยนต์ (Smart CMR Program)
พนักงานเจ้ าหน้ าทีสินเชือเช่า ซือ6 รถยนต์ (CMR-Car Marketing Representative) มีบทบาทสําคัญ ในการนํ าเสนอและให้
คําแนะนําผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อย กลุม่ ทิสโก้ จงึ ได้ กําหนดหลักสูตรอบรมเพือให้ พนักงานได้ รับความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับบทบาทหน้ าทีของการ
เป็ น CMR และให้ พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อยครบวงจร พร้ อมฝึ กทักษะทีเกียวข้ องเพือให้ บริ การได้ อย่างเป็ นมืออาชีพ
1.4 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที5สินเชื5อรายย่ อย (Micro Finance Training Program)
โครงการอบรม Somwang Training Program เป็ นโครงการอบรมทีครอบคลุมกลุ่มพนักงานทีเกียวข้ องในธุรกิจ Micro Finance
โดยฝึ กอบรมทังภาคทฤษฎี
6
และปฏิบตั ิให้ กบั พนักงานสินเชือและพนักงานให้ บริ การสินเชือ รวมถึงหัวหน้ าทีมบริ หาร ผู้อนุมตั ิสินเชือ และวิทยากรผู้
ถ่ายทอดความรู้ เพือให้ เกิดความเข้ าใจในการดําเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกัน และพร้ อมให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิผล
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1.5 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที5บริ การและสนับสนุนสินเชื5อรายย่ อย (DSS-Delivery Service & Support)
โครงการอบรม Delivery Service & Support เป็ นโครงการอบรมทีพัฒนาพนักงาน DSS ให้ มีความรู้ ในด้ านสินเชือและการ
ดําเนินการเบื 6องต้ น เพือให้ สามารถสนับสนุนธุรกิจสินเชือรายย่อยทีเติบโตของทิสโก้ ได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
1.6 โครงการพัฒนาผู้แนะนําสินเชื5อเพื5อการเคหะ
โครงการพัฒนาผู้แนะนํ าสินเชือเพือการเคหะเป็ นโครงการอบรมทีให้ พนักงานสินเชือรายย่อย ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ
ธุรกิจสินเชือบ้ าน และวิธีการนําเสนอสินเชืออย่างถูกต้ อง รวมทังกระบวนการทํ
6
างาน และการนําเสนอความคุ้มครองและการทําประกันทีเกียวข้ อง
2. โครงการพัฒนาผู้บริ หาร (TISCO Leadership Program)
กลุ่มทิสโก้ มีการพัฒนาผู้บริ หารอย่างต่อเนื อง เพือสนับสนุนการเจริ ญเติบโตของธุรกิ จ ซึงทําให้ มีการเปลียนแปลง ทัง6 ในแง่ของ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ การให้ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลียนวิสยั ทัศน์ ของทิสโก้ แบรนด์เป็ น "ทิสโก้ โอกาสสร้ างได้ " ดังนัน6 ผู้ดํารง
ตําแหน่ง “หัวหน้ างาน” ในทุกระดับทีเป็ นพลังขับเคลือนองค์กรทุกคน ถือเป็ นบุคลากรทีมีความสําคัญยิงต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้ องตระหนักและ
เข้ าใจถึงบริ บทภายนอกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว (External Change) เพือการปรับตัวให้ ทนั แต่ยงั จะต้ องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ ทีมงาน
ภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้ าใจและสามารถปรับเปลียนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการทํางาน ให้ รวดเร็ วต่อการเปลียนแปลงภายนอกได้
ด้ วย และเพือให้ การพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารในทุกระดับเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์
6 กร จึงกําหนดให้ มี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร
TISCO Leadership Program" สําหรับพนักงานระดับหัวหน้ างานทุกคน โดยแบ่งเป็ นโครงการสําหรับผู้บริ หารระดับกลาง และผู้บริ หารระดับต้ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ รับความรู้ เทคนิคและเรี ยนรู้ ศิลปะการเป็ นผู้นําทีดี มีความสามารถทัง6 ในด้ านความเข้ าใจเรื ององค์ กร
ความสําคัญของภาวะผู้นํากับการบริ หารคน การทําความเข้ าใจประเภทของลูกน้ อง เรี ยนรู้ สไตล์การบริ หารงานของตนเอง เพือรับมือกับองค์กรยุค
ใหม่ และสามารถนํ าไปพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี 6 ยังมีการเชิญผู้บริ หารจากหน่วยงานภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายแลกเปลียนประสบการณ์ในด้ านการบริ หาร เพือเปิ ดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริ หารด้ วย
3. การฝึ กอบรมตามความรู้ ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ ความสามารถเฉพาะตามหน้ าทีงาน ทัง6 ความรู้ เฉพาะทาง
ความรู้ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพือส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ และทักษะทีเกียวข้ องในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ผล โดยมีแผน
ฝึ กอบรมตาม Training roadmap ทีเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุนให้ พนักงานได้ เข้ าอบรมอย่างต่อเนือง
ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กอบรมทีจัดโดยหน่วยงานภายใน และการฝึ กอบรมทีจัดโดยสถาบันภายนอก
n. โครงการปลูกฝั งค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญในการตระหนักรู้ และส่งเสริ มให้ พนักงานยึดมันในค่านิยมองค์กร คือ ความเชียวชาญ (Mastery) ความ
ซือสัตย์ (Integrity) ความน่าเชือถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ า (Customer Focus) นอกจากนี 6 ยังได้ กําหนดอุปนิสยั เพิมเติม คือ ความคิด
สร้ างสรรค์ (Creativity) และการให้ คําแนะนํา (Guidance) เพือให้ พนักงานทิสโก้ เป็ นผู้ร่วมสร้ างโอกาสให้ ชีวิตแก่ลกู ค้ า และสังคมไทย และในปี
มีการปรับสัญลักษณ์โลโก้ ของกลุ่มทิสโก้ เป็ นวงแหวนแห่งโอกาส โดยออกแบบการสือสารและหลักสูตรฝึ กอบรมอย่างชัดเจน และ บรรจุไว้
กิจกรรมพนักงานต่างๆ นับตังแต่
6 การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมอืน ๆ และได้ เพิมกิจกรรมส่งเสริ มให้ พนักงานถ่ายทอดความรู้ เบื 6องต้ นด้ านการเงิน
ผ่านการจัดแคมป์วิชาการให้ กบั นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา และกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ และส่งเสริ มการแสดงออกและนําค่านิยมขององค์กร
มาใช้ ในการปฏิบัติหน้ าที ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Financial Architect of the Month เป็ นต้ น โดยมีการตังที
6 ม
พนักงานสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบและวางกลยุทธ์ ด้านความสัมพันธ์ ภายในองค์กร เพือดูแลและส่งเสริ มวัฒนธรรม ค่านิ ยม และสิงแวดล้ อมใน
องค์กร เป็ นการเฉพาะอีกด้ วย
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

9.1.1 การกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารในฐานะบริ ษัทย่อยของกลุม่ ทิสโก้ ได้ ปฏิบตั ิตาม รวมทังมี
$ การกําหนดไว้ อย่างชัดเจนในข้ อบังคับของธนาคารว่าธนาคารต้ องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของกลุ่มทิสโก้ ซึ/งกําหนดและกํ ากับดูแลโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยอ้ างอิงจาก
หลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ดังนันในหั
$ วข้ อนีจ$ ะเป็ นการ
สรุปข้ อมูลการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการโดยมุง่ เน้ นการให้ บริ การทางการเงินที/ทนั สมัย สร้ างสรรค์ และเหมาะสม เพื/อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า โดยยึดมัน/ ในมาตรฐานสูงสุดด้ านจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที/ดี ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจต้ องดําเนินควบคู่ไปกับ
การเป็ นพลเมืองที/ดีของสังคม และการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที/เกี/ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี $ คูแ่ ข่ง สังคม และ
สิ/งแวดล้ อม
กลุม่ ทิสโก้ ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้ างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีสําหรับ
บริ ษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ/งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมโครงสร้ างการกํากับดูแล แนว
ปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ โครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน หน้ าที/ของหน่วยงานกํากับดูแล และ นโยบายการปฏิบตั ิงานแบบรวมศูนย์ เพื/อให้ บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของกลุ่มอย่างเคร่ งครั ด กลุ่มทิสโก้ ได้ จัดทํา “แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิ จการ” (Corporate
Governance Code of Conduct) เพื/อเป็ นแนวทางให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับที/เกี/ยวข้ อง เพื/อให้ มนั/ ใจว่าบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทังเพื
$ /อสนับสนุนให้ บริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ มีการบริ หารจัดการด้ วยความซื/อสัตย์สจุ ริ ต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการที/กลุ่มทิสโก้ ยึด
เป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื/อง แบ่งเป็ น 5 หัวข้ อหลัก กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้
เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ สามารถดู
ได้ จากเว็บไซต์ (www.tisco.co.th)
หลักการการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที/กําหนดโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และใช้ บงั คับกับบริ ษัทในกลุ่ม
ทังหมด
$
สรุปได้ ดงั นี $
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้น ผู้ เป็ นเจ้ า ของบริ ษั ท ที/ แ ท้ จ ริ ง โดยการรั ก ษาสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ข อง
ผู้ถื อหุ้น ทุก กลุ่มอย่ า งเสมอภาค สิ ท ธิ ขัน$ พื น$ ฐานตามกฎหมายของผู้ถื อ หุ้น ได้ แ ก่ การซื อ$ ขายหรื อโอนหุ้น การมี ส่ว นแบ่งในกํ า ไรของบริ ษั ท
การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอผ่านทางช่องทางที/เข้ าถึงได้ งา่ ยและในเวลาที/เหมาะสม การเข้ าร่วมประชุมเพื/อใช้ สิทธิออกเสียงในที/
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื/อเลือกตังหรื
$ อถอดถอนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง$ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึง
เรื/ องอื/นๆ ที/มีผลกระทบอย่างมีนยั ต่อบริ ษัท เป็ นต้ น นอกจากนี $บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที/ โดยการอํานวยความสะดวกและ
จัดหาช่องทางอันเป็ นการเอื $อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยไม่ยุ่งยาก เช่น การให้ ข้อมูลสําคัญผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท การจัดให้ มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื/อติดต่อสื/อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และการอํานวยความสะดวกในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิ/ง ด้ วยเป็ นโอกาสสําคัญที/ผ้ ูถือหุ้นจะสามารถใช้ สิทธิ เพื/อมีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื/ องสําคัญต่างๆ ของกิจการ ซึง/ ได้ อํานวยความสะดวกในเรื/ องต่างๆ ดังนี $
•

การแจ้ งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริ ษัทจัดทําเอกสารการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
$
งกฤษ และเปิ ดเผยให้ นักลงทุนทราบเป็ นการทัว/ ไปล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื/อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ในขณะที/บริ ษัทจะ
ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทัง$ เอกสารประกอบการประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที/
กฎหมายกําหนด ทังนี
$ $ รายละเอียดที/ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที/จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นเป็ นข้ อมูลเดียวกัน นอกจากนี $ บริ ษัทยังลงประกาศบอก
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กล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้ วย ทังนี
$ $ รายละเอียดวาระการ
ประชุมระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื/ องที/จะเสนอเพื/อทราบ เพื/ออนุมตั ิ หรื อเพื/อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
$
นของคณะกรรมการในเรื/ องดังกล่าว
•

การเข้ าร่วมประชุม

บริ ษัทจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที/เพื/อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที/มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมตามรายละเอียดเกี/ยวกับ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที/ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเพื/อรักษาสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และเพื/ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น บริ ษัทได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียนพร้ อมทังจั
$ ดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ส่งผลให้ การลงทะเบียนเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว และถูกต้ อง นอกจากนี $ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุมเพื/อใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที/ยงั มิได้ ลงคะแนนได้ อีกด้ วย สําหรับผู้ถือหุ้นที/ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์
จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื/นเข้ าประชุมแทนได้ บริ ษัทได้ เสนอชื/อกรรมการอิสระพร้ อมประวัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบ
ฉันทะที/ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง$ สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าในหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนซึง/ นําส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี $ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื/น และ
หนังสือลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
•

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที/ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามต่อที/ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื/ องที/เสนอ บริ ษัทจะดําเนินการอย่างดีที/สดุ ให้ กรรมการทุกคน ผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมทังผู
$ ้ สอบบัญชี เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื/อชีแ$ จงข้ อซักถามอีกด้ วย โดยกรรมการและผู้บริ หารจะอธิ บายและชีแ$ จงเหตุผลอย่างตรง
ประเด็นจนเป็ นที/กระจ่าง
•

การดําเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที/ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลําดับที/กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม เว้ นแต่ที/ประชุมจะมีมติให้ เปลี/ยนลําดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นที/มาประชุมผู้ถือหุ้น หรื อผู้ถือหุ้นซึ/งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ/งใน
สามของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั$
ที/ประชุมพิจารณาเรื/ องอื/นนอกจากที/กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ/ มพิจารณา
ระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้ งจํานวนหรื อสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที/เข้ าร่วมประชุม รวมทังแจ้
$ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน
คะแนนเสียงที/ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที/มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อ มีผ้ ูรับมอบฉันทะให้
มาร่ วมประชุม มีสิทธิ ออกเสียง _ เสียงต่อ _ หุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
$
ซึ/งใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) ในการออกเสียงลงคะแนน เพื/อความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเพื/อให้ การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที/สดุ บริ ษัทนํา
บัตรลงคะแนนมาใช้ ในทุกวาระ รวมทังวาระการพิ
$
จารณาเลือกตังกรรมการ
$
ทังนี
$ ใ$ นวาระเลือกตังกรรมการ
$
บริ ษัทได้ จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
$
นรายบุคคล ทังนี
$ $ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีบคุ คลภายนอกทําหน้ าที/ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วย
ความโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัท เมื/อเสร็ จสิ $นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที/ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที/ลงมติเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรื อสถาบัน ผู้ถือหุ้นไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ทังที
$ /เป็ นผู้บริ หารหรื อไม่เป็ นผู้บริ หาร ด้ วยความเป็ นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลที/สําคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
เวลาเดียวกัน บริ ษัทจะมีการเสนอชื/อกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุม การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและ
แสดงความคิดเห็นในที/ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
$
บริ ษัทใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึง/ เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเลือกตังกรรมการอิ
$
สระได้ พร้ อมกับให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
$
นรายคนเพื/อความเป็ นธรรม
และโปร่งใสอีกด้ วย
สําหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนัน$ บริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุมที/มีสาระสําคัญครบถ้ วน โดยมีการบันทึกคําชีแ$ จงที/เป็ น
สาระสําคัญ คําถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทงหมดของที
ั$
/ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็ นคะแนนที/เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึ/งบริ ษัท
จะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สํานักงานบริ ษัท
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ส่วนที 2 หัวข้อที 9 การกํ ากับดูแลกิ จการ
ในด้ านมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ปฏิบตั ิหน้ าที/ด้วย
ความสุจริ ตยุติธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ ความสําคัญต่อผลประโยชน์ ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที/มีต่อบริ ษัท ซึ/ง
รวมถึงการที/พนักงานไม่นําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื/อประโยชน์ ส่วนตน บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารสูงสุด หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หาร 4
รายแรก นับต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา ผู้ซงึ/ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที/ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งสูงกว่า
หรื อเทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน จะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทใหญ่ที/ตนเองรวมถึงบุคคลที/เกี/ยวข้ องถือเมื/อเข้ าดํารง
ตําแหน่ง และรายงานการเปลี/ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที/มีการเปลี/ยนแปลง อีกทัง$ บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบ
เกี/ยวกับการซื $อขายหลักทรัพย์ของพนักงานโดยให้ พนักงานเปิ ดบัญชีซื $อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ซึง/ เป็ นบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้
เท่านัน$ และต้ องขออนุมตั ิหรื อรายงานผู้บงั คับบัญชาและฝ่ ายกํากับก่อนทํารายการซื $อขาย อีกทังยั
$ งห้ ามผู้บริ หารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ ข้อมูล
ภายใน ทําการซื $อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทใหญ่ในช่วงระยะเวลาตังแต่
$ d วันก่อนวันทําการสุดท้ ายของทุกเดือน จนถึง e วันถัดจากวันประกาศงบ
การเงินของบริ ษัทใหญ่หรื อรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี $สินของบริ ษัทใหญ่
กรรมการ ผู้บริ หารสูงสุด หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา ผู้ซงึ/ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับ
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที/ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งสูงกว่าหรื อเทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที/ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ จะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจาก
วันที/ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลี/ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที/มีการเปลี/ยนแปลง นอกจากนี $ กรรมการ
ต้ องรายงานการถื อหุ้น ของบริ ษั ทใหญ่ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษั ททราบผ่ า นคณะกรรมการตรวจสอบทุก สิน$ ไตรมาสอี กด้ ว ย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบภายใต้ กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาสทังนี
$ $ บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องส่งสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองมายังบริ ษัทภายในวันเดียวกับที/ได้ ส่งรายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี $ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องนําส่งรายงานรายการการมีส่วนได้ เสียของ
ตนหรื อบุคคลที/เกี/ยวโยงกันกับผู้บริ หารของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ หรื อบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และเงื/อนไขต่างๆ ของบริ ษัทที/กําหนดโดย
บริ ษัท เพื/อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เนื/องจากกลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญอย่างยิ/งต่อระบบการบริ หารงานการจัดการที/มีประสิทธิภาพ ภายใต้ กรอบการกํากับดูแลกิจการที/
ดี (Good Governance) จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ ง นอกจากนี $ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณารายการดังกล่าวและรายการเกี/ยวโยงหรื อรายการที/อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการอื/นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน
และ/หรื อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป บริ ษัทจะพิจารณารายการระหว่างกันเสมือนเป็ นการทํารายการตามธุรกิจปกติที/กระทํากับ
บุคคลภายนอก ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

นอกเหนือจากการที/ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื/ องสําคัญอื/นๆ ได้ โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื/ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียยิ/งขึ $น บริ ษัทได้ จดั ให้ มีชอ่ งทางที/หลากหลาย อาทิ เปิ ดศูนย์บริ การลูกค้ า
สัมพันธ์ เคาน์ เตอร์ บริ การทังที
$ /สํานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริ ษัท และจัดให้ มีหน่วยงานเฉพาะ เพื/อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียแสดงความคิดเห็น
ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื/ องสําคัญอื/นๆ ต่อบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น จัดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการรับความคิดเห็นข้ อ
ร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที/หน่วยงานทรั พยากรบุคคลรั บผิดชอบในการรับข้ อคิดเห็นและเรื/ องราวร้ องทุกข์ จากพนักงาน
นอกจากนี $ยังมีหน่วยงานกํากับและควบคุมภายในรับผิดชอบในการรับข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยน หรื อเรื/ องสําคัญอื/นๆ เกี/ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
และกฎระเบียบ การกํากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี $จะเป็ นผู้คดั กรองและรายงานเรื/ องที/มีความสําคัญไปยังคณะกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ซึง/ จะดําเนินการแก้ ไขปั ญหา และ/หรื อ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื/อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื/อทราบต่อไปนอกจากนี $ เพื/อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้ร้องเรี ยน บริ ษัทได้
จัดทําแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิงานต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียอื/นๆ อย่างชัดเจน ข้ อมูลความคิดเห็น ร้ องเรี ยน หรื อ
ข้ อมูลสําคัญดังกล่าวจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บไว้ เป็ นความลับ
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ช่ องทางการรั บเรื, องร้ องเรี ยน
กลุม่ ทิสโก้ กําหนดช่องทางการรับเรื/ องร้ องเรี ยน โดยผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ 4 ช่องทาง ดังนี $
ช่ องทางที, 1 การร้ องเรี ยนด้ วยตนเองที/สํานักงานใหญ่หรื อสาขาของธนาคาร โดยแจ้ งผ่านพนักงาน
หรื อกรอกแบบฟอร์ มแล้ วส่งให้ พนักงาน
ช่ องทางที, 2 การร้ องเรี ยนโดยจัดทําเป็ นหนังสือ และส่งมาที/
ฝ่ ายกํากับ
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน$ 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ช่ องทางที, 3 การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์หรื อโทรสารที/หมายเลข
โทรศัพท์: 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800
ช่ องทางที, 4 การร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
นโยบายและแนวทางในการต่ อต้ านการทุจริ ตและการคอร์ รัปชั,น
ในปี 2554 บริ ษัทได้ จดั ทํา "นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ต" ขึ $น เพื/อให้ บริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ มีการบริ หารจัดการด้ วยความซื/อสัตย์สจุ ริ ต
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากแนวนโยบายที/เป็ นแนวทางยึดถือซึง/ นําไปสู่การปฏิบตั ิแล้ ว บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มและเข้ าร่ วมกิจกรรม
ต่อต้ านการทุจริ ตอย่างต่อเนื/องมาโดยตลอด อาทิเช่น เป็ นหนึ/งในสมาชิกกลุม่ แรกของแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย โดยได้ ผ่านการ
รับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื/อวันที/ 8 ตุลาคม 2556 อีกทังจั
$ ดทําการสื/อสาร
"นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต" ซึ/งได้ รับการอนุมตั ิและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื/อให้ บริ หารจัดการด้ วยความซื/อสัตย์สุจริ ต ตลอดจน
สนับสนุนให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังต่อต้ านคอร์ รัปชัน/ ในวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน/ 2556 วันที/ 6 กันยายน
2556 ณ ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน และกิ จกรรม “เดิน วิ/ง ปั/ น ต้ านคอร์ รัปชั/น” เมื/อวันที/ 15 ธันวาคม 2556 ณ บริ เวณสนามหลวง เป็ นต้ น
นอกจากนี $ ยังได้ แสดงเจตนารมย์ ต่อต้ า นทุจริ ต ต่อผู้มีส่ว นเกี/ ย วข้ องทางธุรกิ จโดยได้ จัด ทํ าหนังสือแจ้ งเจตนารมย์ ต่อต้ า นการรั บ สิ น บน หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มีสว่ นเกี/ยวข้ องกับธุรกิจทุกรูปแบบเมื/อมีการลงนามในสัญญา หรื อเกิดภาระผูกพันในการทําธุรกิจ
นอกจากนี $ ในช่วงตลอดเวลาที/ผ่านมา ผู้บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ รับเชิญเป็ นผู้บรรยายหลักในหัวข้ อที/เกี/ยวข้ องในการเสวนาสําคัญๆ
หลายครัง$ รวมถึงการเข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริ มบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เช่น การเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกชมรมส่งเสริ มคุณธรรมทางการเงินและสังคม
(Financial and Social Responsibility Club (FSR)) การร่วมจัดนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง$ ที/ 4 และครัง$ ที/ 5 และยังได้ ร่วมเข้ า
กิจกรรมในส่วนงานวิชาการ และร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื/อนคุณธรรมความซื/อตรงของเครื อข่ายภาคธุรกิจอื/นๆ อีกด้ วย
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที/สําคัญของบริ ษัทซึ/งรวมถึงข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที/มิใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เสมอภาค และทันการณ์ รวมทัง$ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที/เกี/ ยวข้ อง ทังภาษาไทยและ
$
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที/สะดวกต่อการค้ นหา เช่น เว็บไซต์ ของบริ ษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมนักวิเคราะห์ และช่องทางการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดทํารายงานต่างๆ เพื/อนําส่งต่อหน่วยงานที/เกี/ยวข้ องและเผยแพร่ ต่อสาธารณชนบนพื $นฐานของความเป็ นธรรมและง่ายต่อ
การเข้ าใจ โดยคณะกรรมการมี ห น้ า ที/ จัด ทํา รายงานอธิ บายถึ งผลการดํา เนิ น งานและเหตุก ารณ์ สํ า คัญ ในรอบปี ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ รับ ทราบ และ
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รั บ ผิ ด ชอบต่อ การประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุมภายในซึ/งการประเมิ น เบื อ$ งต้ น ดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการบริ ห าร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานก่อนที/คณะกรรมการบริ ษัทจะทําการอนุมตั ิการประเมินเป็ นขันตอนสุ
$
ดท้ าย ในด้ านการรับรองความถูกต้ อง
ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที/สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ มี
การจัดทําอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที/รับรองทัว/ ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าว
โดยสรุป คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบได้ ออก
รายงานเกี/ยวกับประเด็นการตรวจสอบควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี จะรวบรวมเอาไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
บริ ษัท จัดให้ มีการเปิ ดเผยรายชื/อ และอํานาจหน้ า ที/ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด อื/นๆ จํานวนครั ง$ ของการประชุม
จํานวนครัง$ ที/กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมในปี ที/ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หาร และข้ อมูลขององค์กรอื/นๆ
ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
บริ ษัทมอบหมายให้ สํานักเลขานุการบริ ษัท (Corporate Secretariat Office) และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ทําหน้ าที/เผยแพร่ ข้อมูลขององค์กร ทังข้
$ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทั/วไปให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรั พย์ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื/อถือในการลงทุน และหน่วยงานกํากับดูแลที/เกี/ยวข้ อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ และเว็บไซต์ ของบริ ษัทในหัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” เพื/อให้ ผ้ ูสนใจสามารถศึกษาข้ อมูลได้ โดยสะดวก นอกจากนี $ ยังมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื/อเผยแพร่ และชี $แจงข้ อมูล รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมซักถามข้ อมูลอย่างโปร่ งใส โดยมีผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมการ
ชี $แจงด้ วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื/อชี $แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าว
ต่อสื/อมวลชน (Press Conference) การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ทงในประเทศและจากต่
ั$
างประเทศ และการพบปะผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทังในประเทศและต่
$
างประเทศ
นอกจากนี $ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริ ษัทและการมีส่วนได้ เสียของตน รายละเอียด
ตามข้ อ 5 ซึง/ จะได้ กล่าวถึงต่อไปนี $
5.

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ รับ การคัด เลื อกโดยพิ จารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทัก ษะ ความเชี/ ยวชาญที/ หลากหลาย ความซื/ อสัต ย์
ความสามารถในการให้ ความเห็นที/เป็ นอิสระ และความเข้ าใจในธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ทังนี
$ $ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 1
ปี โดยกํ า หนดไว้ ชั ด เจนในข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะได้ รั บ การเลื อ กตั ง$ ใหม่ ทั ง$ คณะในการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง$ โดยให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการณ์ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับตําแหน่ง
เพื/อให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับ สูงสามารถอุทิ ศเวลาในการบริ หารจัด การบริ ษัท ได้ อย่า งเต็มที/ จึงกํ า หนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ/งหรื อหลายตําแหน่งใน
บริ ษัทอื/นได้ ไม่เกิน 3 บริ ษัทจดทะเบียน นอกจากนี $ กรรมการ และผู้บริ หารควรหลีกเลี/ยงการรับตําแหน่งหรื องานใดที/อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดอื/นเพื/อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อทําการศึกษา
เรื/ องต่างๆ ที/สําคัญในรายละเอียด อาทิเช่น คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มทิสโก้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทดูแล
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
การจัดทําหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และ หน้ าที/อื/นๆ ตามที/ระบุไว้ ในกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล
5.2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทหลัก 2 ด้ าน ได้ แก่ บทบาทด้ านผลการดําเนินงาน และบทบาทในการกํากับดูแลกิจการ แสดงให้ เห็น
ว่าคณะกรรมการบริ ษัทไม่เพียงต้ องให้ ความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ ของบริ ษัท แต่ยงั ต้ องติดตามดูแลควบคุมการบริ หารงานของ
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บริ ษัทเพื/อให้ มนั/ ใจได้ วา่ นโยบายสําคัญต่างๆของบริ ษัทได้ นําไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกําหนด
กฏเกณฑ์ตา่ งๆ เพื/อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
(_) บทบาทด้ านผลการดําเนินงาน - การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ที/สะท้ อนถึงแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ และวิสยั ทัศน์ ในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคตของบริ ษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสันควรมี
$
เป้าหมายที/ชดั เจนและสามารถวัดผลได้ เพื/อฝ่ ายจัดการจะสามารถนําไปปฏิบตั ิและประเมินผลได้
อย่างสมํ/าเสมอ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิแผนธุรกิจ เพื/อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและการทําประมาณการโดยฝ่ ายจัดการในแต่
ละปี แผนการปฏิบตั ิงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี $การปฏิบตั ิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึง/ ในกรณีที/การดําเนินงานต่างไปจากแผนที/กําหนดจะต้ องมี
การตรวจและวิ เ คราะห์ อ ย่ า งสมํ/ า เสมอ นอกจากนี ค$ วรมี ก ารประเมิ น ผล และรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานโดยฝ่ ายจัด การต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ทเพื/อรั บ ทราบความคื บหน้ า อย่างสมํ/า เสมอเพื/ อให้ การดํ าเนิ น งานประสบผลสํ าเร็ จลุล่ว งตามเป้ าหมาย การติต ตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ/าเสมอจะช่วยบ่งชี $ถึงความคลาดเคลือ/ นของผลการปฏิบตั ิงานจากแผนงานที/ได้ กําหนดไว้ เพื/อดําเนินการแก้ ไขได้
อย่างถูกต้ องและทันท่วงที
คณะกรรมการบริ ษัทจะกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิงานเพื/อใช้ ในการกํากับควบคุมการดําเนินธุรกิจตามที/ได้ รับมอบหมาย การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึง/ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ระยะยาวและระยะสันของกลุ
$
่มทิส
โก้ ในการกําหนดนโยบาย ฝ่ ายจัดการจะจัดเตรี ยมและนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื/อให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษัท
จะต้ องดูแลให้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจดําเนินการ
ได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ เป็ นการจํากัดความผิดพลาดที/สามารถหลีกเลี/ยงได้ อันเป็ นผลจากการตัดสินใจที/ไม่ถกู ต้ อง
นโยบายจะต้ องครอบคลุมกิจกรรมหลักทังหมดของบริ
$
ษัท และจะต้ องสามารถปรับเปลี/ยนหรื อเพิ/มเติมได้ เพื/อรองรับแนวปฏิบตั ิใหม่
หรื อที/มีการปรั บปรุ งและสถานการณ์ ของธุรกิจที/เปลี/ยนแปลงไป การจัดทํานโยบายที/ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อักษรสามารถป้องกันการสื/อสารที/
ผิ ดพลาดได้ บริ ษัทจะทําธุรกรรมใหม่ได้ ต่อเมื/อมีก ารจัดทํ านโยบายที/เกี/ ยวข้ องรองรั บแล้ วเท่านัน$ โดยคณะกรรมการบริ ษัทควรจัดให้ มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี/ยงที/เหมาะสม ในการปฏิบตั ิตามนโยบายนัน$ ต้ องมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานที/ชดั เจนโดยมีการ
สื/อสารมาตรฐานดังกล่าวให้ พนักงานทุกระดับของบริ ษัททราบโดยทัว/ กัน ทังนี
$ $จะต้ องมีแหล่งของข้ อมูลอ้ างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื/อให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทังหมด
$
คณะกรรมการบริ ษัทควรจัดให้ มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุ งนโยบายเป็ นครัง$ คราวเพื/อให้ นโยบายมีความสอดคล้ องกับแผน
กลยุทธ์ ทงระยะยาวและระยะสั
ั$
น$
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ แนวทางการกํากับดูแลกิจการที/ดี กลุม่ ทิสโก้ ไม่มีนโยบาย
สนับสนุนให้ มีการทํารายการกับบุคคลที/มีความเกี/ยวโยงกัน หรื อการทํารายการซึ/งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทัง$ นี $ หากเกิ ด
รายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี/ถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรื อ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี บริ ษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทํารายการปกติการค้ าทัว/ ไป บุคคลที/เข้ าข่ายที/อาจจะมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว
(e) บทบาทในการกํากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้ าที/
แม้ ว่าคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ มอบหมายหน้ าที/สําคัญๆ ส่วนใหญ่ รวมทังการบริ
$
หารงานประจําวันให้ แก่ฝ่ายจัดการแล้ วก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทเพื/อการปฏิบตั ิตามบทบาทด้ านการกํากับดูแล
กิจการที/ดีให้ ครบถ้ วน คณะกรรมการบริ ษัทควรรับทราบถึงสภาพแวดล้ อมในการดําเนินงานของบริ ษัทตลอดเวลารวมทังปั
$ จจัยต่างๆ ทังภายในและ
$
ภายนอกที/อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท ซึ/งรวมถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ โครงสร้ างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึง
ภาระความรั บผิ ดที/อาจเกิ ดขึน$ ตามกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบต่า งๆ และควรดูแลให้ บริ ษั ทมีนโยบายและวิธีป ฏิบัติที/ เหมาะสมเพื/อควบคุมการ
ดําเนินงานของบริ ษัทให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ข้ อกําหนดและระเบียบที/เกี/ยวข้ อง กรรมการควรติดตามหาความรู้ เกี/ยวกับแนวโน้ มทางการเงินทังใน
$
ระดับท้ องถิ/น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทังการเปลี
$
/ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที/อาจมีผลกระทบต่อ
บริ ษัทอยูเ่ สมอ
รายงานที/ฝ่ายจัดการจัดทําและนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ/งแสดงข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องกับสถานะ และผลประกอบการด้ าน
ต่างๆ อาทิ ข้ อมูลทางการเงิน การบริ หารความเสี/ยงเกี/ยวกับเงินให้ ก้ ูยืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และ
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หนี ส$ ิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ เป็ นเครื/ องมือสําคัญที/คณะกรรมการบริ ษัทจะใช้ ในการทําหน้ าที/สอดส่องดูแลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทควรพิจารณารายงานและข้ อมูลต่างๆ เหล่านัน$ ด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื/อให้ ทราบถึง
สัญญาณเตือนในด้ านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที/ถดถอย ความเสี/ยงที/เพิ/มขึน$ การใช้ อํานาจในลักษณะที/ไม่ถูกต้ องของฝ่ ายจัดการ ปั ญหาที/
เกี/ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎหรื อระเบียบ ฯลฯ รวมทังประเด็
$
นอื/นๆ ที/อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื/อถือและความ
ถูกต้ องของรายงานนันๆ
$
คณะกรรมการบริ ษัทควรกําหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี/ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจํา รวมทังให้
$ ฝ่ายจัดการ
แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ แนวโน้ มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิ จ การเปลี/ยนแปลงด้ านกฎและระเบียบ
ต่างๆ และตัวบ่งชี $ทางเศรษฐกิ จมหภาคอย่างสมํ/าเสมอ นอกจากนีค$ ณะกรรมการบริ ษัทควรกําหนดให้ ฝ่ายจัดการมีหน้ าที/แจ้ งให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี/ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขันตอนทางการเมื
$
องซึง/ อาจจะมีผลกระทบต่อ
บริ ษัท รวมทังกํ
$ าหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดหาข้ อมูลสนับสนุนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ กําหนดนโยบาย หรื อกํากับดูแล
กิจการหรื อธุรกิจของบริ ษัทด้ วย
สําหรับหน้ าที/ในการดูแลการบริ หารความเสี/ยง คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการทราบถึงความเสี/ยงต่างๆ ที/อาจ
เกิดขึ $นรวมทังมี
$ การบริ หารจัดการความเสี/ยงอย่างมีระบบและมีเครื/ องมือในการบริ หารความเสี/ยงที/เพียงพอในการกําหนดตัวชี $วัดความเสี/ยง วิธีการ
ประเมินความเสี/ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี/ยงในรู ปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงิน ทัง$ นี $ คณะกรรมการบริ ษัทควรให้ ความ
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการในการบริ หารความเสี/ยงของทิสโก้ ซงึ/ ฝ่ ายจัดการจัดทําขึ $น
กลุ่มทิสโก้ อยู่ภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้ าที/จะต้ องจัดทํารายงานต่างๆ
เสนอต่อหน่วยงานที/ทําหน้ าที/กํากับดูแลเป็ นจํานวนมาก คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบควบคุมต่างๆ เพื/อให้ เกิ ด
ความมัน/ ใจว่ากลุม่ ทิสโก้ ได้ ดําเนินการโดยถูกต้ องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้ อบังคับ โดยที/ระบบควบคุมดังกล่าว จะเป็ นเครื/ องมือช่วยชี $เตือน
ให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิที/ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อกฎและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที/เกิดขึ $นหรื ออาจเกิดขึ $นได้ อย่างทันท่วงที
5.3 คณะกรรมการชุดอื/น
เพื/อให้ การกํ ากับดูแลกิ จการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรั กษามาตรฐานการดําเนิ นงานในระดับสูง คณะกรรมการได้ มีการแต่งตัง$
คณะกรรมการชุดอื/นเพื/อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อพิจารณาศึกษาเรื/ องต่างๆ ที/สําคัญในรายละเอียด คณะกรรมการชุด
อื/นมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบที/คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ และอื/นๆ หากจําเป็ น เป็ นคราวๆ ไป ซึ/งองค์ คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ
จะต้ องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดําเนินงาน ประสบการณ์และความเชี/ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที/ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื/นที/มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีส่วนได้ เสียในรายการใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
รายการดังกล่าวเพื/อหลีกเลี/ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมี การกํ าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อํา นาจหน้ าที/ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ 8.1
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกํ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ เป็ นการล่วงหน้ า เพื/อให้ กรรมการแต่ละคนสามารถจัดเวลาและ
เข้ าร่วมประชุมได้ กรณีที/มีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ/มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยในการกําหนดวาระที/จะพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง$ นัน$
ประธานคณะกรรมการและผู้บริ หารสูงสุดจะร่ วมกันกําหนดขอบเขต ระดับความสําคัญและเรื/ องที/จะกําหนดเป็ นวาระการประชุม นอกจากนี $
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมเอกสารที/ใช้ ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมี
ข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอต่อการพิจารณา มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื/ องที/จะเสนอเพื/อทราบ เพื/ออนุมตั ิ หรื อเพื/อพิจารณาแล้ วแต่กรณี
ให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อยก่อนการประชุม 7 วัน
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโปร่ งใส และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอแก่ผ้ บู ริ หารในการนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที/จะพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถี/ถ้วน โดยคณะกรรมการ
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สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื/อให้ รายละเอียดเพิ/มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื/อเสร็ จสิ $นการประชุมคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที/จัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรครอบคลุมทุกประเด็น เนือ$ หา และความเห็น ซึ/งจะถูกจัดเก็บไว้ อย่างมี
ระเบียบเพื/อการตรวจสอบ
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
กรณีที/มีการแต่งตังกรรมการใหม่
$
ผู้บริ หารระดับสูงจะชี $แจงข้ อมูลเกี/ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและผลการดําเนินงานที/ผ่านมา
เพื/อให้ กรรมการใหม่มีความเข้ าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที/ได้ อย่างเต็มที/ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิของการ
กํากับกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ให้ แก่กรรมการอีกด้ วย นอกจากนี $ บริ ษัทมีนโยบายในการส่งเสริ มให้ กรรมการเข้ ารับการอบรมหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมเพื/อ
เป็ นเป็ นการเพิ/มพูนความรู้ ด้านต่างๆ อย่างสมํ/าเสมอ โดยดําเนินการให้ กรรมการเป็ นสมาชิกของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื/อ
รับทราบข้ อมูลข่าวสารในด้ านต่างๆ รวมทังเข้
$ าอบรมหลักสูตรที/เป็ นประโยชน์ ในการปฏิบตั ิหน้ าที/กรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
$ $ บริ ษัทจะแจ้ ง
กําหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าอย่างสมํ/าเสมอ
ข้ อมูล กรรมการและผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ที/ เ ข้ าร่ ว มการอบรมหลั ก สู ต รกรรมการของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม exxy มีดงั นี $
ชื,อ-นามสกุล
หลักสูตร
นายปลิว มังกรกนก
• Role of the Chairman Program
• Directors Certification Program
นางอรนุช อภิศกั ดิ{ศิริกลุ
• Directors Certification Program
• IOD Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

•
•
•
•
•
•

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

• Directors Certification Program
• Directors Accreditation Program

Role of the Chairman Program
Monitoring the Internal Audit Function Program
Audit Committee Program
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program
• Monitoring Fraud Risk Management Program
• Anti-Corruption for Executive Program

• Financial Institutions Governance Program
• Anti-Corruption for Executive Program
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

• Directors Certification Program
• Financial Institutions Governance Program

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

• Directors Certification Program

นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
นายศักดิ{ชยั พีชะพัฒน์

• Directors Certification Program
• Directors Certification Program
• Directors Accreditation Program

นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

• Directors Certification Program

นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ

• Directors Certification Program
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โดยในปี exxy กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงจํานวน € ท่าน คือ รศ.ดร.อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และ
นางอรนุช อภิศกั ดิ{ศิริกลุ เข้ าร่วมการอบรมหลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูงจัดขึ $นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
5.6 แผนการกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning)
บริ ษัทได้ มีการกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่งงานที/สาํ คัญไว้ ครบทุกตําแหน่ง เพื/อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื/ นและต่อเนื/อง โดย
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ดําเนินการดูแลให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ โดยทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะๆ เพื/อความเหมาะสม สําหรับงานในตําแหน่งบริ หาร ผู้บริ หารระดับสูงจะ
เป็ นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตําแหน่ง เพื/อนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่เพื/อพิจารณาต่อไป
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

เพื/ อ ให้ ก ารกํ า กั บ ดูแ ลกิ จการบรรลุเป้ าหมายสูงสุด และรั ก ษามาตรฐานการดํ า เนิ น งานในระดับ สูง คณะกรรมการได้ มี ก ารแต่ งตัง$
คณะกรรมการชุดอื/นเพื/อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อพิจารณาศึกษาเรื/ องต่างๆ ที/สําคัญในรายละเอียด คณะกรรมการ
ชุดอื/นมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบที/คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอและอื/นๆ หากจําเป็ น เป็ นคราวๆ ไป ซึ/งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้ องมี
ความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดําเนินงาน ประสบการณ์และความเชี/ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที/ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื/นที/มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีส่วนได้ เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
รายการดังกล่าวเพื/อหลีกเลี/ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีการกําหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้ าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ หาร อย่างชัดเจนสรุปได้ ดงั นี $ (รายละเอียดปรากฏในข้ อ •._)
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้ าที/แทนคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํากับดูแลกิจกรรมการรายงาน การควบคุม และการตรวจสอบที/มี
นัยสําคัญทังหมดของบริ
$
ษัทและบริ ษัทย่อยในกลุม่ ทิสโก้ บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงการพิจารณาเชิงคุณภาพของรายงานทางการ
เงินที/นําเสนอต่อผู้ถือหุ้น และกระบวนการที/บริ ษัทใช้ กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จริ ยธรรมและระเบียบข้ อบังคับ รวมถึงการประสานงานกับ
คณะกรรมการอื/นและรักษาความสัมพันธ์ ในการปฏิบตั ิงานอันดีกบั ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที/และความรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริ หารความเสี/ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที/เกี/ยวข้ อง พิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องหรื อการดําเนินการใดๆ ที/ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับ และปั ญหาอื/นใด ตามที/ผ้ ูสอบบัญชีแจ้ งให้ ทราบอย่างทันท่วงที รวมทังมี
$ สิทธิ ตรวจสอบเรื/ องต่างๆ ภายใต้
กรอบอํานาจหน้ าที/ และสามารถว่าจ้ างผู้เชี/ยวชาญอิสระเพื/อให้ ความเห็นตามความเหมาะสม นอกจากนี $ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที/
รับผิดชอบในการสอบทานความน่าเชื/อถือของรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการ
แต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
$
ษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน €
ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททัง$ € ท่าน ได้ แก่ รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน์ และนางภัทรี ยา เบญจพลชัย มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท รายละเอียดประสบการณ์ ในการสอบทาน
งบการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ _
คณะกรรมการบริ หาร รั บผิ ดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ/งต้ องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน$ ตอนการดําเนินการ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้ านอื/นๆ ซึง/ รวมถึงการให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื/ องการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริ หารมีหน้ าที/พิจารณาเรื/ องเร่ งด่วน ซึ/งในกรณี ปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยเฉพาะกรณีที/ต้องตัดสินใจในช่วงที/ยงั ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังยั
$ งมีอํานาจแต่งตังและให้
$
คําแนะนําคณะกรรมการชุดย่อยที/รับผิดชอบเฉพาะเรื/ องเพื/อเพิ/มประสิทธิ ภาพในการ
บริ หารงานภายในกลุม่ ทิสโก้
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คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ งตัง$ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ปั จจุบัน คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยกรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม
1

บริ หารงาน € ท่าน ได้ แก่ นางอรนุช อภิศักดิ{ศิริกุล (ประธานกรรมการบริ หาร) นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล และนายยาสุโร่ โยชิโคชิ (เข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ ซึง/ ลาออกจากตําแหน่งเมื/อวันที/ _y มกราคม exxd) และ กรรมการที/ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน _ ท่าน คือ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้ านต่างๆ ของธนาคาร
• คณะกรรมการบริ หารความเสี/ยงของธนาคารทิสโก้ ทําหน้ าที/ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริ หารความเสี/ยงในภาพรวมของบริ ษัทมา

ปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆของธนาคาร
ฝ่ ายบริ หารความเสี/ยงองค์ กรและฝ่ ายวิจัยความเสี/ยงทําหน้ าที/สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี/ยงโดยรวมของธนาคาร ตาม
แนวทางและข้ อกํ าหนดในการบริ หารความเสี/ยงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี/ยง จัดให้ มีการรายงานฐานะความเสี/ยงต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี/ยงและสายงานที/เกี/ยวข้ องอย่างสมํ/าเสมอ วิเคราะห์ความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ $นจากการดําเนินธุรกิจใหม่
• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื/อของธนาคารทิสโก้ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื/อที/มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้ าที/กําหนดแนว

ทางการพิจารณาสินเชื/อ และควบคุมระเบียบปฏิบตั ิในการให้ สินเชื/อระดับรายการ เพื/อให้ มีการดูแลและควบคุมความเสี/ยงด้ านสินเชื/อ
ที/ครบถ้ วน ทังนี
$ $มีสายควบคุมสินเชื/อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื/อในระดับรายการ
นอกจากนี $ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที/สอบทานสินเชื/อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื/อให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์
9.3

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริ หารของบริ ษัท

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะพิจารณาคัดเลือกและกลัน/ กรองบุคคลที/มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย
และอื/นๆ โดยคํานึงถึงความจําเป็ นขององค์กร และการกํากับดูแลกิจการที/ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท ใหญ่ จะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาแต่งตัง$ กรรมการและ/หรื อ
กรรมการอิสระแทนกรณีที/ตําแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื/นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อเพื/อพิจารณาเสนอต่อที/
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื/อเลือกตัง$ กรรมการและ/หรื อกรรมการอิสระในกรณี ที/กรรมการพ้ นตําแหน่งตามวาระ หรื อเลือกตัง$ กรรมการใหม่เพิ/มเติมโดย
หลักเกณฑ์ในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการตามที
$
/ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทเป็ นดังนี $

1

_)

ให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของที/ประชุมผู้ถือหุ้น กํ า หนดจํานวนผู้ที/จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ มีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนกรรมการทัง$ หมด ต้ องมีถิ/นที/อยู่ในราชอาณาจักร และมี
กรรมการที/มีสญ
ั ชาติไทยตามที/กฎหมายกําหนด

2)

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้
$
ที/ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
$
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี $
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ/งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที/ตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการที/จะเลือกตัง$

2.

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที/มีอยู่ทงหมดตาม
ั$
(1) เลือกตังบุ
$ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที/
เลือกตังบุ
$ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้

3.

บุคคลซึง/ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
$ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที/จะพึงมี ในกรณี
ที/บคุ คลซึง/ ได้ รับการเลือกตังในลํ
$ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที/จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลาก
เพื/อให้ ได้ จํานวนกรรมการที/จะพึงมี

ตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุ้นที/ออกใหม่
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3)

ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง$ ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
$
งชุ
$ ดพร้ อมกันในคราวเดียว แต่ให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการใน
ตําแหน่งเพื/อดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที/จําเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที/ กรรมการผู้ออกไป
นันจะได้
$
รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้

4)

ผู้เป็ นกรรมการนัน$ เฉพาะแต่ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน$ ที/จะตัง$ หรื อถอนได้ อย่างไรก็ ดี ถ้ าหากว่ามีตําแหน่งว่างลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตุอื/น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อสิ $นกําหนดเวลาดังที/ระบุไว้ แล้ ว ให้ กรรมการที/คงเหลืออยู่ตงผู
ั $ ้ อื/น
ขึน$ ใหม่ให้ เต็มที/ว่าง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง$ นี $ มติในการตัง$ กรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี/ของจํานวนกรรมการที/ยงั เหลืออยู่ แต่ผ้ ูที/ได้ รับการตังจากกรรมการที
$
/คงเหลือดังว่านี $ จะคงอยู่ใน
ตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาที/กรรมการผู้ที/เขาเข้ าสืบตําแหน่งแทนชอบที/จะอยูไ่ ด้ ในกรณีที/ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ/ง
และตังผู
$ ้ อื/นขึ $นไว้ แทนที/ ผู้ที/รับแต่งตังนั
$ นให้
$ อยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาที/กรรมการผู้ถกู ถอนนันชอบที
$
/จะอยูไ่ ด้

5)

ที/ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี/
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง/ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหุ้นที/ถือโดยผู้ถือหุ้นที/มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี $ บริ ษัทกํ าหนดให้ มีจํานวนกรรมการที/ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงมากกว่าจํานวนกรรมการที/เป็ นผู้บริ หารระดับสูง ในขณะที/
จํานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื/อการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม
9.3.2 การสรรหาผู้บริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะพิจารณาคัดเลือกและกลัน/ กรองบุคคลที/มีความสามารถและคุณสมบัติที/
เหมาะสม เพื/อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ โดยมีปัจจัยเบื $องต้ นที/ใช้ ประกอบการพิจารณา ได้ แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ในสายงานด้ านการเงิน ผู้ที/ได้ รับการคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริ หารจัดการในแนวทาง
เดี ย วกับคณะกรรมการบริ ษั ท เพื/ อให้ ก ารดํา เนิ น งานขององค์ ก รประสบผลสํ า เร็ จ ลุล่ว งตามเป้ าหมาย ซึ/งผู้บ ริ ห ารสูง สุด ของกลุ่ม ทิส โก้ แ ละ
คณะกรรมการบริ ษั ทจะต้ องมีความไว้ วางใจซึ/งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะเสนอชื/อบุคคลที/ได้ รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการของบริ ษัทใหญ่เพื/อพิจารณาแต่งตังต่
$ อไป
สําหรับตําแหน่งผู้บริ หารอื/นๆ ผู้บริ หารสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ จะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื/อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ เพื/อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่
$ อไป
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตังบุ
$ คคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน$ บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการ
กํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ (CG Policy and Code of Conduct) ซึ/งเข้ มงวดกว่าที/กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยตามที/ได้ สรุปไว้ ดังนี $
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที/มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
$
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที/อาจ
มีความขัดแย้ ง ทังนี
$ $ ให้ นบั รวมถึงหุ้นที/ถืออยูโ่ ดยผู้ที/เกี/ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
$ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที/มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที/ปรึ กษาที/ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมใน
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที/มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที/เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี/น้อง
และบุตร รวมทังคู
$ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที/จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามลักษณะที/กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที/อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที/อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
$ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง/ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที/มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที/อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ส่วนที 2 หัวข้อที 9 การกํ ากับดูแลกิ จการ
5.

6.

7.
8.

9.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที/อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ/งไม่ใช่ก รรมการอิ สระ ผู้บริ ห าร หรื อหุ้นส่ว นผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ/งมีผ้ ูสอบบัญ ชีข องบริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ/งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที/ปรึ กษากฎหมายหรื อที/ปรึ กษาทางการเงิน ซึ/งได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
$ $ ในกรณี
ที/ผ้ ูให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ/งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
$ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที/ได้ รับการแต่งตังขึ
$ $นเพื/อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ/งเป็ นผู้ที/เกี/ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการที/มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที/มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที/มีนัย
ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที/มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที/ปรึกษาที/รับเงินเดือนประจํา หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ/ง
ของจํานวนหุ้นที/มีสิทธิ ออกเสียงทัง$ หมดของบริ ษัท อื/น ซึ/งประกอบกิ จการที/ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที/มีนัยกับ
กิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื/นใดที/ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี/ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
2

9.3.4 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบ ระยะเวลาบัญชีท, ผี ่ านมา
- ไม่มี –
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ/งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ทําหน้ าที/ควบคุมดูแลบริ ษัทในกลุ่มทังหมดให้
$
ดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน และดําเนินกิจการเพื/อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยงานด้ านการกํากับดูแลกิจการ บริ หารความเสี/ยง พัฒนาธุรกิจ กํากับ
และควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางรวมศูนย์ อยู่ที/ บริ ษั ท บริ ษั ทย่อยแต่ละบริ ษั ทจะดํ าเนิ นงานเสมื อนหน่ วยกลยุทธ์ ทางธุ รกิ จ (Strategic
Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงานด้ านการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์ และงานด้ านปฏิบตั ิการและควบคุมสินเชื/อ รายละเอียดโครงสร้ างการจัดการ
ปรากฏในหน้ า •-e
ตั $งแต่ปี 2553 บริ ษัท ใหญ่ไ ด้ ทํา การโอนย้ ายผู้บริ ห ารระดับ สูงและผู้บ ริ หารของกลุ่มที/รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลหรื อ กํา กับ ส่ว นงานหลัก ที/ มี
ความสําคัญต่อการดําเนิ น ธุ ร กิ จของกลุ่มทิ สโก้ มาเป็ นพนัก งานในสังกัด ของบริ ษั ท ใหญ่ โดยบริ ษั ท ได้ มอบหมาย (Secondment) ให้ ผ้ บู ริ หาร
ดังกล่าวไปบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ ายเพื/อให้ มนั/ ใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริ หาร
จัดการบริ ษัทดังกล่าวได้ อย่างเต็มที/ภายใต้ นโยบายของกลุม่ และแผนที/อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท
เพื/อให้ การทําหน้ าที/ในการกํากับดูแลบริ ษัทในกลุม่ เป็ นไปภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/เกี/ยวข้ อง3 บริ ษัทใหญ่มีการ
กําหนดขอบเขตหน้ าที/และความรั บผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารที/บริ ษัทมอบหมายให้ เข้ าไปบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดูแลบริ ษัทย่อยให้ ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลที/สําคัญต่างๆอย่างครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบที/เกี/ยวข้ อง ดูแลควบคุมให้ บริ ษัทย่อยมี
ระบบการควบคุมภายในที/เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทังมี
$ การติดตามดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที/และ
ความรับผิดชอบตามที/กฎหมายกําหนด โดยการกํากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยรวมทังผู
$ ้ บริ หารของบริ ษัท
เป็ นผู้ทําหน้ าที/ในการควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อํานาจ หน้ าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฎในหัวข้ อย่อย •._ และ
†.e สําหรับการทํารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที/เกี/ยวโยง การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง/ ทรัพย์สินที/มีนยั สําคัญ หรื อการทํารายการสําคัญอื/น
ใดของบริ ษัทย่อย เช่น การเลิกบริ ษัทย่อย การอนุมตั ิการเพิ/มทุนหรื อลดทุนต้ องได้ รับมติจากที/ประชุมคณะกรรมการหรื อที/ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ทํารายการดังกล่าว โดยที/ผ่านมา บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
2
3

ตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที/ทจ. ‡/exxe เรื/ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที/ออกใหม่ (ฉบับที/ e)
ตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที/ออกใหม่
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที/เกี/ยวข้ องกับรายการที/เกี/ยวโยงกัน และรายการที/อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
9.6

การดูแลเรื, องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ปฏิบตั ิหน้ าที/ด้วยความสุจริ ตยุติธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และ
การไม่ให้ ความสําคัญต่อผลประโยชน์สว่ นตัวเหนือความรับผิดชอบที/มีตอ่ กลุม่ ทิสโก้ ซึง/ รวมถึงการที/พนักงานไม่นําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื/อประโยชน์
ส่วนตน ทังนี
$ $ บริ ษัทจะรวบรวมแนวปฏิบตั ิทางด้ านธุรกิ จ กฎระเบียบและข้ อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทไว้ ในคู่มือ
ปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual)
นอกจากนี $ บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบเกี/ยวกับการซื $อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ/งกําหนดให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูง และพนักงานเปิ ดบัญชีซื $อ
ขายหลักทรัพย์กบั บล. ทิสโก้ ซึง/ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ และรายงานการซื $อขายต่อหน่วยงานกํากับ นอกจากนี $ บริษัทห้ ามผู้มีสว่ นรับรู้ข้อมูลภายใน
ซึ/งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงซื $อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลาตังแต่
$ 7 วันก่อนวันทําการสุดท้ ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวัน
ประกาศงบการเงิน หรื อรายการย่อแสดงหนี $สินและสินทรัพย์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะมีมาตรการลงโทษหากพบว่ามีการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื/อ
ประโยชน์สว่ นตนตามระเบียบของบริ ษัท
9.7

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารทิสโก้ บนั ทึกค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดในรอบปี บัญชี 2556 เป็ นจํานวน
เงินรวม 3,630,000 บาท
(2) ค่ าบริ การอื,น (non-audit fee)
ธนาคารทิสโก้ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื/น ในรอบปี บัญชี 2556 ซึ/งได้ แก่ การจัดทํารายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ แก่ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ในรอบปี บัญชีที/ผ่านมาเป็ นจํานวนเงินรวม 240,‰‰‰ บาท
9.8

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที,ดีในเรื, องอื,นๆ

9.8.1 จริ ยธรรมธุรกิจ
กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั ให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี/ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเป็ นส่วนหนึ/งของคู่มือปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual)
และกําหนดระเบียบในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและมาตรฐานว่าด้ วยความประพฤติและวินยั ไว้ ใน ข้ อบังคับเกี/ยวกับการทํางาน และ Employee
Code of Conduct ซึง/ บริ ษัทได้ เผยแพร่หลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีให้ พนักงานถือปฏิบตั ไิ ว้ ในระบบสือ/ สารข้ อมูลภายในองค์กร (Intranet system
“mytisco”) เพื/อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและพนักงานทุกระดับทัว/ ทังองค์
$ กรปฏิบตั ิหน้ าทีต/ ามแผนงานของบริ ษัทด้ วยความซื/อสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อ
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังประชาชนทั
$
ว/ ไป บริ ษัทได้ กําหนดบทลงโทษหากพนักงานปฏิบตั ิตนขัดต่อแนวปฏิบตั ิเกี/ยวกับจรรยาบรรณ โดย
มอบหมายให้ หน่วยงานกํากับมีหน้ าที/ติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ทังนี
$ $ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยสรุปของบริ ษัทมีดงั นี $
1. การปฏิบตั ิหน้ าที/ด้วยความซื/อสัตย์สจุ ริ ต และ
ยุติธรรม

พนักงานจะต้ องปฏิบัติหน้ าที/ด้วยความซื/อสัตย์ และยุติธรรม ไม่อาศัยตําแหน่งหน้ าที/
การงาน ทําประโยชน์เพื/อตนเอง หรื อเอื $อประโยชน์เฉพาะกลุม่ หรื อกระทําการใด อันส่อ
ไปในทางทุจริ ต ซึง/ ทําให้ เกิดการเสื/อมเสียต่อกลุม่ ทิสโก้ หรื อลูกค้ า

2. ความระมัดระวัง

กลุ่มทิส โก้ จะใช้ ค วามรอบคอบระมัดระวังในการดํ าเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มทิสโก้ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ และความชํ า นาญเยี/ ย งผู้ ประกอบวิ ช าชี พที/ จะพึง กระทํ า ใน
สถานการณ์ นัน$ ๆ พนักงานทุกคนจะต้ องแน่ใจว่า ได้ ปฏิบัติงานบนพื $นฐานหลักความ
ระมัดระวังเสมอ
พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับที/เกี/ยวข้ อง
รวมทัง$ ไม่ช่วยเหลือผู้อื/นละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณ โดย
จะต้ องศึกษาทําความเข้ าใจ และติดตามข้ อกฎหมายกฎระเบียบที/เกี/ยวข้ อง ตลอดจน
ข้ อปฏิบตั ิที/เฉพาะเจาะจงกับสายวิชาชีพของตนเองให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอด้ วย

3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
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4. การบันทึกข้ อมูลและการจัดทํารายงานของบริ ษัท

การบันทึกบัญชีและบันทึกข้ อมูลอื/นๆ ของกลุม่ ทิสโก้ จะต้ องมีความถูกต้ องสมบูรณ์ และ
เหมาะสม กลุ่มทิ ส โก้ จะไม่ปิ ดบังข้ อมูล ใดๆ ต่อผู้ส อบบัญ ชี ที/ ไ ด้ รับ การแต่งตัง$ หรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลอื/น และจะเปิ ดเผยข้ อมูลที/จําเป็ นในการประเมินความถูกต้ องของ
งบการเงินตามที/ควร และในการประเมินความถูกต้ องเหมาะสมของการปฏิบตั ิงานของ
กลุม่ ทิสโก้

5. การรักษาความลับของกลุม่ ทิสโก้ และลูกค้ า

การรักษาความลับของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้ า เป็ นหลักการพื $นฐานในการดําเนิ นธุรกิ จ
ของกลุ่มทิส โก้ ข้ อมูล ที/เกี/ ย วข้ องกับ รายการบัญ ชี และกิ จกรรมของกลุ่มทิส โก้ และ
ลูกค้ าถื อว่าเป็ นความลับ ต้ องไม่นํามาใช้ เพื/อประโยชน์ ส่วนตน หรื อนํ าไปเปิ ดเผยแก่
บุคคลอื/น

6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

พนักงานของกลุ่มทิสโก้ จะต้ องไม่ให้ ความสําคัญต่อผลประโยชน์ ส่วนตัวเหนื อความ
รับผิดชอบที/มีตอ่ กลุ่มทิสโก้ และจะต้ องตังเป
$ ้ าหมายการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื $นฐาน
ของผลประโยชน์ อัน สูง สุด ของกลุ่ม ทิ ส โก้ และลูก ค้ า โดยปราศจากการคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ส่วนตัว ทังนี
$ $ พนักงานจะต้ องไม่รับข้ อเสนอผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นใน
รูปของเงิน ของขวัญ หรื อเกี/ยวข้ องกับสถานการณ์ หรื อกิจกรรมใดที/จะนําไปสู่หรื ออาจ
นําไปสูค่ วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับกลุม่ ทิสโก้ หรื อลูกค้ า

7. การสนับสนุนทางการเมือง

กลุ่มทิ ส โก้ มีก ฎห้ า มบริ จาคทุน หรื อทรั พย์ ใ ดๆ ให้ แ ก่ พรรคการเมื อง หรื อผู้ส มัค รรั บ
เลือกตังทางการเมื
$
อง และห้ ามจ่ายเงินให้ ข้าราชการประจํา หรื อข้ าราชการการเมือง
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
10.1

นโยบายภาพรวม

กลุม่ ทิสโก้ ตระหนักดีวา่ ความสําเร็ จขององค์กรมิได้ วดั จากความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการ
เงินเท่านัน) หากยังรวมถึงการเป็ นสมาชิกที-ดีของสังคม การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีสว่ นช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทังผู
) ้ ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ ได้ พฒ
ั นาและพึ-งพาตนเองได้ ทังนี
) ) เพราะรากฐานที-มนั- คงทางสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญของการเติบโตอย่างยัง- ยืน ดังนัน) องค์กรต้ องดําเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ ความสําคัญกับโครงการระยะยาว มีกระบวนการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื-อง เพื-อสร้ างคุณค่าที-ยงั- ยืนให้ เกิดขึ )นอย่างเป็ นรูปธรรม
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดระยะเวลา 47 ปี ด้ วยการปลูกฝั งจิตสํานึก การ
ปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างของผู้บริ หารที-ถ่ายทอดสูพ่ นักงานจากรุ่นสูร่ ุ่น และการเชื-อมโยงระหว่างองค์กรและผู้มีสว่ นเกี-ยวข้ องทุกฝ่ าย อันมีสว่ นสําคัญ
อย่างยิ-งต่อการกําหนดแนวทางการกํากับดูแล และการสร้ างคุณค่าในระยะยาวของกลุม่ ทิสโก้ ด้ วยแนวปฏิบตั ิ 8 ประการ ที-สะท้ อนการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุม่ ทิสโก้ ได้ แก่
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ-งแวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง- ได้ จากการดําเนินงานที-มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ-งแวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม อันเป็ นหลักการสําคัญที-กลุม่ ทิสโก้ ปลูกฝั งให้ แก่พนักงาน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีชัด เจนของกลุ่ม ทิ ส โก้ แล้ ว กลุ่ม ทิ ส โก้ ยัง ตัง) ปณิ ธ านในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม โดยดํ า เนิ น โครงการสาธารณประโยชน์ ต่ า งๆ
อย่างต่อเนื- องเป็ นรู ปธรรม เพื-อมุ่งสร้ างจิตสํานึกในการเป็ นผู้ให้ และเกื อ) กูลสังคม ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมเพื-อ
สาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ทังในด้
) านการพัฒนาอย่างยัง- ยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ-งแวดล้ อม เพื-อสร้ างจิตสํานึก
ในการเป็ นสมาชิกที-ดีของสังคม กิจกรรมเพื-อสังคมแต่ละโครงการ มีการตังคณะทํ
)
างานรับผิดชอบปฏิบตั ิการและติดตามผลอย่างต่อเนื-องเพื-อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที-วางไว้ คณะกรรมการกลุ่มทิสโก้ เป็ นผู้ให้ คําแนะนําและติดตามผลการดําเนินกิจกรรม จึงกล่าวได้ ว่าแนวทางในการดําเนิ น
โครงการและกิ จกรรมสาธารณะประโยชน์ ของกลุ่มทิ สโก้ ขับเคลื-อนโดย “จิ ตอาสา” เป็ นหลัก โดยมี หน่วยงานความรั บผิ ดชอบต่อสังคม หรื อ
Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้ าที-กําหนดแนวทาง จัดทํางบประมาณ และดําเนิ นการจัดกิ จกรรม รวมทัง) ติดตามผลการ
ดําเนิ นงาน จัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้ าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตาม
นโยบายการดําเนินงานที-มงุ่ เน้ นการสร้ างคุณค่าที-ยงั- ยืนแก่ชมุ ชนและสังคม สอดคล้ องกับค่านิยมของกลุม่ ทิสโก้
10.2

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทํารายงาน
กลุ่มทิสโก้ รายงานความรั บผิดชอบต่อสังคมไว้ เป็ นส่วนหนึ-งในรายงานประจําปี ทุกฉบับ และได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
แยกเป็ นฉบับต่างหากจากรายงานประจําปี มาตังแต่
) ปี 2549 เป็ นต้ นมา โดยได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที-มีเนือ) หาทังภาษาไทยและ
)
ภาษาอังกฤษ เพื-อเผยแพร่ แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้ านสังคมและสิ-งแวดล้ อมขององค์ กร แก่ผ้ ูถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ
พร้ อมทังเผยแพร่
)
ผ่านเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th
ทังนี
) ) รายงานประจําปี 2556 ของ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และบริ ษัทย่อยทังหมด
)
เป็ นการนําเสนอข้ อมูลรายงานในช่วงระหว่างวันที- 1
มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซึง- ข้ อมูลในการจัดทํารายงานฉบับนีไ) ด้ มาจากหน่วยงานต่างๆ ที-เกี-ยวข้ อง และมีการเพิ-มขอบเขตการรายงาน
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โดยยึดแนวทางของการรายงานแห่งความยัง- ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) G 3.1 โดยมีดชั นีชี )วัดหลักตามที-กําหนด (GRI Content
Index) โดยได้ มีการเผยแพร่ ดัชนี ชีว) ัดหลักดังกล่าวไว้ ใ นเว็บ ไซต์ http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html โดยมีเนื อ) หาครอบคลุมแนว
ปฏิบตั ิทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ-งแวดล้ อม และมีดชั นีชี )วัดหลักตามที-กําหนด
อย่างไรก็ตาม เนื )อหาตามดัชนีชี )วัดในบางด้ านอาจยังไม่ครอบคลุม เนื-องจากกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุ งการจัดเก็บข้ อมูล
และทบทวนการรายงาน ให้ ครอบคลุมการรายงานที-มีประเด็นสําคัญต่างๆ ทังหมด
)
เพื-อให้ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมบูรณ์ ยิ-งขึน)
ต่อไป
10.2.2 การดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การดําเนินงานตามนโยบายของบริ ษัท จากนโยบายภาพรวมที-ทางกลุ่มทิสโก้ ได้ ยึดถือ ทางกลุ่มไม่ได้ เพียงจารึ กไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เพียงเท่านัน) แต่นํามาปฏิบตั ิใช้ อย่างเคร่งครัด ดังนี )
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เพื-อตอบสนองต่อนโยบายการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม กลุม่ ทิสโก้ ได้ บรรจุมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Corporate
Ethics) ไว้ ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงานทัว- ไป ครอบคลุมเรื- องความซื-อสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม ไม่ทําการใดๆ ที-ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อเอื )อ
ประโยชน์เฉพาะกลุม่ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด การรักษาความลับของลูกค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี )ยังจัดให้ มีการทดสอบ
ความรู้ เกี- ยวกับคู่มือดังกล่าวแก่พนักงานทุกคนเป็ นประจําทุกปี ในการประเมินผลประจําปี ของพนักงาน (Competency KPI) เพื-อให้ แน่ใจว่า
พนักงานทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามมาตรฐานที-กําหนดในด้ านการให้ บริ การลูกค้ า
นอกจากนี )กลุม่ ทิสโก้ ได้ พฒ
ั นากระบวนการติดตามและควบคุมความเสี-ยงในระดับปฏิบตั กิ าร โดยจัดตังหน่
) วยงานบริ หารความเสี-ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) เพื-อให้ มนั- ใจว่าองค์กรมีกระบวนการควบคุมที-รัดกุมยิ-งขึ )น กลุม่ ทิสโก้ ยึดหลักการทําความรู้ จกั ลูกค้ า
(Know Your Customer - KYC) และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี-ยวกับลูกค้ าอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับความเสี-ยง (Customer Due Diligence)
อย่างเคร่งครัด เพื-อให้ แน่ใจว่า การให้ บริ การมิได้ ส่งเสริ มกิจการที-ขัดต่อกฎหมาย หรื อเกิดผลกระทบใดๆ ต่อสังคมและสิ-งแวดล้ อม (ดูรายละเอียด
เพิ-มเติมในข้ อ v.w.x จริ ยธรรมธุรกิจ ของส่วนที- y หัวข้ อที- v การจัดการ)
2. การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั,น
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญกับนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและมีแนวปฏิบตั ิที-เคร่งครัดสูงกว่ามาตรฐาน ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันมาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี จึงมีความพร้ อมในการขยายผล ทังในด้
) านการเผยแพร่ แนวคิด การเปลี-ยนแปลงทัศนคติไปสู่การปฏิบตั ิ โดยในปี
2553 กลุม่ ทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย ใน "การประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนว
ร่ วมปฎิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย" ซึ-งจัดตังโดยสมาคมส่
)
งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) ร่วมกับหอการค้ าไทย หอการค้ าต่างชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื-อร่วมกันส่งเสริ มให้ เกิดการดําเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ดังกล่าวเป็ นโครงการระดับชาติที-ได้ รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ หรื อ ป.ป.ช. และ Center for International Private
Enterprise (CIPE) และได้ มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิให้ เหมาะสมมาอย่างต่อเนื-อง
ต่อมาในปี 2554 กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั ทํา "นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต" เพิ-มเติม เพื-อให้ บริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ มีการบริ หารจัดการด้ วยความ
ซื-อสัตย์สจุ ริ ต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้ อมให้ การสนับสนุนและเข้ าร่ วมกิจกรรมในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยเพื-อ
การต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นประจําทุกปี
ทังนี
) ) จากความมุ่งมั-นในการนํ านโยบายการกํากับดูแลกิจการที-ดีมาปฏิบตั ิอย่างต่อเนื-องและเหมาะสม อันเป็ นผลให้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รับ
รางวัล “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards 2012) ประจําปี y777 ซึง- จัดขึ )นโดยสํานักงาน ป.ป.ช. เมื-อวันที- x} สิงหาคม y77~
นอกจากนี ) กลุ่มทิสโก้ จัดให้ มีการอบรมและการสื-อสารให้ พนักงานรับทราบความเสี-ยงและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื-อง รวมทัง) บรรจุเป็ น
เนื อ) หาในการประเมิน ผลประจํา ปี ของพนักงาน (Competency KPI) นอกจากนี ) คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะร่ ว มแสดงออกถึ ง
เจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริ ต ผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรื อ กลุ่มความร่ วมมืออื-นที-ต่อต้ านการทุจริ ต เช่น การประชุมระดับชาติ
ว่าด้ วยการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตภาคเอกชนไทย เป็ นต้ น (ดูรายละเอียดเพิ-มเติมในข้ อ 10.5
แนวทางปฏิบตั ิเพิ-มเติมเกี-ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี-ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน- )
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มทิสโก้ ดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ กรอบของกฎหมาย โดยคํ านึงถึงการเคารพสิทธิ มนุษ ยชนอย่างเคร่ งครั ด ด้ วยความตระหนักว่าการ
ดําเนินงานขององค์กรที-ประสบความสําเร็ จ จะต้ องตังอยู
) ่บนรากฐานของการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน) องค์ประกอบ
สําคัญที-ไม่สามารถละเลยได้ เลยคือ “การเคารพต่อสิทธิ มนุษยชน” ซึ-งถือเป็ นสิทธิ ขัน) พื )นฐานว่ามนุษย์ทกุ คนมีศกั ดิ•ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีสิทธิ และ
เสรี ภาพเท่าเทียมกัน อันเป็ นหลักให้ กลุม่ ทิสโก้ ยดึ มัน- ที-จะไม่ละเลยหรื อละเมิดต่อสิทธิพื )นฐานของพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที-มีความเกี-ยวข้ องสัมพันธ์ กบั องค์กรโดยไม่มีการแบ่งแยก
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความเคารพต่อผู้เกี-ยวข้ องทุกฝ่ าย สําหรับผู้ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ ให้ การรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาค ตามสิทธิขนพื
ั ) )นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกกลุ่มได้ รับข้ อมูลที-สําคัญของบริ ษัทครบถ้ วนใน
เวลาเดียวกัน และในเวลาประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะใช้ วีธีลงคะแนนแบบเสียงสะสม (Cumulative Voting) โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ สิทธิ เสนอ
ชื-อและแต่งตังกรรมการอิ
)
สระ และมีการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
)
นรายบุคคล เพื-อความเป็ นธรรมและโปร่งใส
สําหรับพนักงาน กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริ หารให้ ความสําคัญกับพนักงานทุก
ระดับไม่วา่ จะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้ รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึน) อยู่กับผลงานความสามารถ โดย
ใช้ ร ะบบบริ ห ารผลตอบแทนที- มั-น ใจได้ ว่า พนัก งานจะได้ รั บ ผลตอบแทนที- เ ป็ นธรรม บริ ษั ท เปิ ดกว้ า งในการพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรเพื- อ
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุม่ ทิสโก้ เชื-อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที-สําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื-องจากทรัพยากรบุคคลเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิ-งของการเพิ-มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้ างการเติบโตที-ยงั- ยืน ดังนันกลุ
) ม่ ทิสโก้ จงึ ให้ ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน นอกจากนี )กลุม่ ทิสโก้ ถือว่าการ
เรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึ-งของวัฒนธรรมองค์กร ดังนันจึ
) งมีนโยบายด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที-สนับสนุนการเรี ยนรู้ ของพนักงานทุกคน พนักงานแต่
ละคนมีหน้ าที-รับผิดชอบต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของตน กลุม่ ทิสโก้ สนับสนุนให้ พนักงานแสดงจุดมุง่ หมายและความคาดหวังด้ วยการพูดคุยอย่าง
เปิ ดเผยผ่านระบบการบริ หารผลงาน เปิ ดโอกาสและจัดหาเครื- องมือ อุปกรณ์ ที-เหมาะสม ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาบุคคลเพื-อเสริ มสร้ าง
ศักยภาพของบุคคล โดยมุง่ เน้ นความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุม่ ทิสโก้ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยมีชอ่ งทางให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื-อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร
และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนีย) งั จัดสวัสดิการที-ครอบคลุมทุกด้ าน ได้ แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การเบิกค่าเล่า
เรี ยนบุตร กองทุนสํา รองเลีย) งชีพ การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายสํา หรั บวิชาเฉพาะด้ าน ระบบบริ หารเงินเดือนและค่าตอบแทนที-เหมาะสม การจ่า ย
เงินเดือนและค่าล่วงเวลา สวัสดิการสินเชื-อเช่าซื )อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และที-อยูอ่ าศัย สวัสดิการเพื-อซ่อมแซมบ้ านอยู่อาศัย สวัสดิการเงินกู้เพื-อ
กรณีฉกุ เฉิน เงินโบนัส เป็ นต้ น นอกจากนีย) งั มีกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพื-อคุณภาพชีวิตที-ดี เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย
กิจกรรมสังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น
กลุม่ ทิสโก้ เปิ ดกว้ างสําหรับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพทุกระดับชันทั
) งภายในหน่
)
วยธุรกิจเดียวกันและข้ ามหน่วยงาน โดย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรนัน) มุง่ เน้ นการฝึ กอบรมในเชิง “การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื-อง” เพื-อให้ เกิดผลด้ านพฤติกรรมที-คาดหวังอย่างชัดเจน ซึง- จะ
ฝึ กอบรมพนักงานทังในด้
) านความรู้ และทักษะเฉพาะด้ าน เพื-อใช้ ในการปฏิบตั ิงานตามประเภทธุรกิจ การฝึ กอบรมทัว- ไป เพื-อให้ พนักงานสามารถ
เรี ยนรู้และปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมทิสโก้ ได้ อย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการฝึ กอบรมทักษะและความสามารถที-องค์กรต้ องการ
กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ตัง) “ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ ” (TISCO Learning Center) เพื-อเป็ นศูนย์กลางในการฝึ กอบรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ ทังทั
) กษะที-เอื )อต่อการทํางาน ความรู้ ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการปลูกฝั งค่านิยมองค์กร กล่าวคือ TISCO Learning Center มีบทบาทในการ
เพิ-มขีดความสามารถให้ แก่องค์กร (Organization Competency) โดยรวม (ดูรายละเอียดเพิ-มเติมเกี-ยวกับการพัฒนาบุคลกรในข้ อ 8.7 บุคลากร
ของส่วนที- y หัวข้ อที- 8 การจัดการ)
นอกจากนี ) เพื-อเป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กลุม่ ทิสโก้ โดยฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ จดั การ
ฝึ กอบรมให้ พนักงานของบริ ษัทในเครื ออย่างต่อเนื- องผ่าน ตลอดทังปี
) y77~ โดยเป็ นการฝึ กอบรมโดยบริ ษัท จํานวน 123 หลักสูตร รวม 45,743
ชัว- โมง และการฝึ กอบรมของหน่วยงานภายนอก จํานวน 158 หลักสูตร รวม 8,075 ชัว- โมง รวมการฝึ กอบรมทัง) สิน) จํานวน 281 หลักสูตร รวม
53,818 ชัว- โมง
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ส่วนที 2 หัวข้อที 10 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
กลุ่มทิสโก้ มีวิสยั ทัศน์ ที-ม่งุ ประกอบธุรกิจด้ วยมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด อีกทังสามารถตอบสนองทุ
)
กความต้ องการทางด้ านการเงิน
ด้ วยความทุม่ เทเพื-อช่วยสร้ างความมัง- คัง- และสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าที-ยงั- ยืนให้ กับลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคม ดังนัน) ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มงุ่ มัน- ให้ บริ การทางด้ านการเงินอย่างมืออาชีพ โดยมีความชํานาญในแต่ละประเภทธุรกิจเป็ นอย่างดี เน้ นการบริ หารงานโดยมีลกู ค้ า
เป็ นจุดศูนย์กลาง มุง่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเพื-อนําเสนอผลิตภัณฑ์ที-หลากหลาย ด้ วยความมุง่ มัน- ที-จะเพิ-มคุณค่าการบริ การให้ แก่ลกู ค้ า
อย่างสูงสุด โดยแบ่งธุรกิจหลักออกเป็ น 4 สายงาน ได้ แก่ สายกลุ่มลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) สายกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking)
สายจัดการธนบดีและกองทุน (Wealth & Asset Management) และสายบริ หารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Affairs &
CSR)
กลุม่ ทิสโก้ แนะนําผลิตภัณฑ์และบริ การตามความต้ องการของลูกค้ า มีการสื-อสารชี )แจงรายละเอียดเงื-อนไข เพื-อความเข้ าใจอันดี โดย
คํานึงถึงสิทธิของลูกค้ าเป็ นหลักและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภคภายใต้ หน่วยงานกํากับที-เกี-ยวข้ องโดยเคร่ งครัดมีการจัดหา
ช่องทางการติดต่อสื-อสารที-สะดวกสําหรับลูกค้ าและมีศนู ย์บริ การลูกค้ า (Contact Center) ให้ บริ การตลอด 24 ชม.
นอกจากนี ) ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินของกลุม่ ทิสโก้ นนไม่
ั ) ส่งผลเสียต่อส่วนรวมแต่อย่างใด อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ-ง
ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ ไม่ได้ ให้ บริ การสินเชื-อส่วนบุคคล หรื อบัตรเครดิต อันอาจเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดการใช้ จา่ ยที-ไม่จําเป็ นและสร้ างภาระ
หนี )สิน ปั จจุบนั บริ การสินเชื-อรายย่อยของธนาคารจึงเป็ นบริ การแก่ลกู ค้ าที-มีความต้ องการทางด้ านที-อยูอ่ าศัย ยานพาหนะ และเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิ จเป็ นหลัก ตลอดจนการให้ สิ น เชื- อแก่ ผ้ ูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที- ดํ า เนิ นธุ รกิ จที- ไ ม่ส่งผลกระทบต่อสิ- งแวดล้ อม เป็ นต้ น
นอกจากนี ) ธนาคารยังมีบริ การรับฝากเงินและการลงทุน เพื-อกระตุ้นให้ เกิดการออมและการสงทุนในระยะยาวเพื-อช่วยให้ เกษี ยณอายุโดยมีเงิน
สะสมไว้ ใช้ อย่างไม่ลําบาก ทังนี
) ) บริ การด้ านการลงทุนจะมีเจ้ าหน้ าที-ให้ ความรู้ และมีการอบรมสัมมนาเป็ นประจําเพื-อให้ คําแนะนําแก่ลกู ค้ าให้ เกิด
ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
6. การดูแลรั กษาสิ,งแวดล้ อม
กลุม่ ทิสโก้ ใช้ หลักการปลูกจิตสํานึกรักษ์ สิ-งแวดล้ อมแก่พนักงาน และจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิ-งแวดล้ อมอย่างต่อเนื-อง
เพื-อคุณค่า ที-ยั-งยืน โดยปลูกฝั งจิต สํานึ กในการใช้ ทรั พยากรอย่างรู้ คุณค่า ผ่านกระบวนการสื- อสารภายในองค์ ก ร จัดฝึ กอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า น
สิ-งแวดล้ อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้ อนด้ วยการปรับเปลี-ยน
พฤติกรรม ลดการใช้ พลังงาน ทัง) ในบ้ านและสํานักงาน จัดทําสื-อรณรงค์ ลดโลกร้ อนออกเผยแพร่ แก่ลูกค้ าและสาธารณชน ส่งเสริ มการอนุรักษ์
สิ-งแวดล้ อมในกระบวนการปฏิบตั ิงานเท่าที-สามารถทําได้ เช่น พิจารณาหลักการอนุรักษ์ สิ-งแวดล้ อมร่ วมด้ วยในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ) กลุม่ ทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามในถ้ อยแถลงแสดงเจตนารมณ์ ในการให้ ความสําคัญต่อสิ-งแวดล้ อม ตามโครงการสิ-งแวดล้ อมแห่ง
สหประชาชาติในปี 2535 ด้ วยตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสังคมและสิ-งแวดล้ อม ผลประกอบการ และความยัง- ยืน และยังได้ ริเริ- มโครงการปลูก
ป่ าถาวรตังแต่
) ปี 2534 และดําเนินเป็ นกิจกรรมต่อเนื-องประจําปี โดยผู้บริ หารและพนักงานลงมือปลูกด้ วยตนเองเป็ นเวลากว่า 20 ปี (ดูรายละเอียด
เพิ-มเติมเกี-ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์ สิ-งแวดล้ อมในข้ อ 10.4 กิจกรรมเพื-อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ-งแวดล้ อม (After process)
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ตลอดระยะเวลา }7 ปี กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั กิจกรรมในการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมหลากหลายโครงการ โดยมีพนักงานกลุ่มทิสโก้ จิต
อาสาร่ ว มเป็ นคณะทํ า งาน อาทิ เช่น โครงการปลูกป่ าถาวร โครงการรณรงค์ บ ริ จาคโลหิต ทั-วประเทศ โครงการส่งเสริ มศิ ล ปะร่ วมสมัย ไทย
นอกจากนี )ยังมีโครงการที-ริเริ- มขึ )นใหม่ในปี 2556 ได้ แก่โครงการให้ ความรู้ ทางด้ านการเงินแก่เยาวชน “TISCO Fun-nancial Champion”, โครงการ
ต่อเนื-องได้ แก่โครงการ“ส่งเสริ มการพึง- พาตนเองแก่ชมุ ชน” และโครงการ “ทิสโก้ เพื-อพัฒนาศักยภาพครู ” นอกจากนีย) งั มีการมอบทุนประกอบอาชีพ
แก่ผ้ ูประสบภัย และการช่วยเหลือด้ านครุ ภัณฑ์และฟื )นฟูสถานศึกษา โดยมีโครงการสร้ างอาคารเรี ยน “ทิสโก้ ร่วมใจ” ให้ แก่โรงเรี ยนชลประทาน
อนุเคราะห์ จ.พระนครศรี อยุธยา ทดแทนอาคารเรี ยนเดิมที-เสียหายจากวิกฤตนํ )าท่วมปี 2554
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของกลุ่มทิสโก้ มีกระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื- องเพื-อสร้ างคุณค่าที-ยงั- ยืน โดยกิจกรรม
ด้ านพัฒนาสังคม ดําเนินการผ่านมูลนิธิทิสโก้ เพื-อการกุศลเป็ นหลัก มูลนิธิทิสโก้ ฯ ก่อตังในปี
)
พ.ศ. 2525 ทํางานเพื-อสังคมอย่างเต็มเวลามาเป็ นเวลา
เกือบ 30 ปี แล้ ว กิจกรรมหลักได้ แก่ การพัฒนาเยาวชนที-ด้อยโอกาส โดยการมอบทุนการศึกษาแบบให้ เปล่าแก่นักเรี ยนขาดแคลนทุกระดับชันทั
) ว10-4

ส่วนที 2 หัวข้อที 10 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ประเทศ จัดคณะทํางานออกตรวจเยี-ยมติดตามผลทุนการศึกษาปี ละ 4 ครัง) ทังในกรุ
)
งเทพฯ และต่างจังหวัดเพื-อประกอบการพิจารณามอบทุน
ต่อเนื-องในปี ถัดไป นอกจากนี ) มูลนิธิทิสโก้ ฯ ยังมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส และทุนรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยอนาถา มอบโอกาสให้ บุคคล
เหล่านี ส) ามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ ทัง) นี ) พนักงานทิสโก้ มีส่วนร่ วมกับกิ จกรรมของมูลนิ ธิ ทิสโก้ ฯ โดยสมํ-าเสมอ (ดูรายละเอียดเพิ-มเติ ม
เกี-ยวกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ในข้ อ 10.4 กิจกรรมเพื-อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ-งแวดล้ อม (After process))
8. การมีและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ,งได้ จากการดําเนินงานที,มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ,งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กลุม่ ทิสโก้ ก่อตังมู
) ลนิธิทิสโก้ เพื-อการกุศล เพื-อดําเนินงานช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มเวลาและมีผลงานต่อเนื-องจนได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ น
องค์การกุศลที-ผ้ มู ีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนเงินบริ จาคได้ ในด้ านกระบวนการ กลุ่มทิสโก้ มีหน่วยงานเพิ-มผลผลิต (Productivity Improvement)
ทําหน้ าที-ดแู ลปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานและการใช้ ทรัพยากร ให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด ภายใต้ ระบบการควบคุมที-ดี และการมุ่งส่งเสริ มและ
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื-ออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง และลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษ
ด้ านกระบวนการปฎิบตั ิงานภายใน กลุม่ ทิสโก้ ได้ ให้ บริ การลูกค้ าด้ วยระบบ ระบบ e-statement เพื-ออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า ช่วย
ประหยัดเวลาการเดินทาง และลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษ โดยลูกค้ าสามารถเรี ยกดูสถานะทางบัญชีผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ตลอด 24 ชม. นอกจากนี )
กลุม่ ทิสโก้ เดินหน้ าพัฒนาการจัดทํารายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานต่างๆ เพื-อลดการใช้ ทรัพยากรอีกทังเพิ
) -มช่องทางการปฏิบตั ิงานนอก
สํานักงานให้ แก่พนักงานการตลาดที-ต้องพบปะลูกค้ าภายนอก ช่วยให้ ประหยัดเวลา ลดปั ญหาการจราจร ทังนี
) ) เพื-อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าให้ สมบูรณ์มากยิ-งขึ )น
10.3

การดําเนินธุรกิจที,มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม

กลุ่มทิสโก้ ยึดมัน- ในความรั บผิ ดชอบต่อสังคมและผู้บริ โภคมาอย่างต่อเนื- อง โดยสัญญาเช่าซือ) ของธนาคารทิสโก้ รวมถึงสัญญาการทํา
ธุรกรรมอื-นๆ ของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับการยอมรับ และได้ มาตรฐานตามที-สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.)กําหนด เพื-อให้ แน่ใจว่าลูกค้ า
จะได้ รับความเป็ นธรรม และได้ รับประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ) กลุม่ ทิสโก้ มีหน่วยงาน Corporate Compliance ที-คอยดูแลรับข้ อร้ องเรี ยน และมีการ
จัดการต่อข้ องร้ องเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบขัน) ตอน ให้ เป็ นไปตามตัวบทกฎหมาย ลูกค้ าและสังคมจึงมัน- ใจได้ ว่าข้ อร้ องเรี ยนจะได้ รับการตรวจสอบ
และดําเนินการไปตามขัน) ตอน ที-ผ่านมา การดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงไม่ถกู กล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสังคม สิ-งแวดล้ อม หรื อไม่เป็ นไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 หลักการ แต่อย่างใด
10.4

กิจกรรมเพื,อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ,งแวดล้ อม (After process)

นอกจากการดําเนินงานบริ ษัท เพื-อความยัง- ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึง- เป็ นส่วนหนึ-งในการดํานเนินธุรกิจปกติแล้ ว กลุ่มทิสโก้ ยงั มี
กิจกรรมเพื-อสังคมที-นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจ ที-เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ-งแวดล้ อมที-ทางกลุม่ ทิสโก้ ยดึ ถือปฏิบตั ิ
ตังแต่
) ปี 2556 เป็ นต้ นไป กลุ่มทิสโก้ ได้ ปรั บปรุ งกรอบการดําเนินงานด้ านความรับผิ ดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) มีการกําหนด
แนวทางที-ชดั เจนเพื-อการพัฒนาอย่างยัง- ยืนด้ วยการดําเนินกิจกรรมหลัก ‹ ด้ าน มีการระบุเป้าหมายและแผนการดําเนินงานในแต่ละปี ดังนี )
นโยบายทั,วไปเกี,ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกลุ่มทิสโก้
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1. การให้ โอกาสทางการศึกษา กลุ่มทิสโก้ ยังคงเจตนารมณ์ ด้านการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื- อง อันเป็ นพืน) ฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยให้ ทนุ การศึกษาแก่ นักเรี ยนที-ขาดแคลน ให้ ทนุ พัฒนาศักยภาพครู ซึ-งเป็ นบุคลากรที-สําคัญ
ต่อคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทุนปรับปรุง ซ่อม สร้ างอาคารเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยน แก่โรงเรี ยนที-ขาดแคลนทัว- ประเทศ
2. การให้ ความรู้ ทางการเงิน (Social Financial Literacy) ด้ วยศักยภาพของการเป็ นสถาบันการเงิน กลุ่มทิสโก้ มีความประสงค์จะนํา
ความรู้ ความเชี-ยวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ ปัญหาการขาดความรู้ ในการจัดการทางการเงินของคนไทย ซึ-งเป็ นต้ นตอของปั ญหาสังคมใน
ระดับประเทศ จากผลสํารวจล่าสุดในปี 2556 เปิ ดเผยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ความรู้ ทางการเงินของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ ตํ-ากว่า
มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ-งการด้ อยความรู้ ทางการเงินที-เกี- ยวข้ องกับการดํารงชีวิต อาทิเช่น ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการคํานวณดอกเบีย)
สินเชื-อ การก่อหนี ) มูลค่าของเงินตามกาลเวลา ฯลฯ กลุ่มทิสโก้ จึงพัฒนา และจัดหลักสูตรอบรม เผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจ รวมทังการวางแผน
)
การเงิน สําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และชุมชนต่างๆ ทัว- ประเทศ โดยใช้ บุคลากรภายใน มาฝึ กอบรมเป็ นวิทยากรจิตอาสา อัน
เป็ นโครงการที-จะจัดอย่างต่อเนื-องเป็ นประจําทุกปี
3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ,งแวดล้ อม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) เป็ นกิจกรรม
เพื-อปลูกฝั งจิ ตสํานึ กสาธารณะแก่บุค ลากร ในด้ านการอนุรักษ์ สิ-งแวดล้ อม การส่งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม การบํ าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทังการส่
)
งเสริ มการปฎิบตั ิตน และปฏิบตั ิงานอย่างซื-อสัตย์โปร่ งใส ตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที-ดี อันเป็ นกิจกรรม
ประจําปี ที-จะดําเนินการอย่างต่อเนื-องเพื-อให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
การดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR ทังหมดของกลุ
)
ม่ ทิสโก้ ขับเคลื-อนโดยพนักงานจิตอาสาเป็ นหลัก เพื-อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนได้
มีสว่ นร่วม รู้จกั การเสียสละ และแบ่งปั นให้ แก่ผ้ ูอื-น อันเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที-ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่น โดยมีคณะผู้บริ หารระดับสูงให้ คําแนะนํา และ
ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต่อที-ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา เพื-อให้ การดําเนินงานสอดคล้ องกับแนวนโยบายที-กําหนดไว้
นอกจากโครงการที-กลุม่ ทิสโก้ ดําเนินการเองแล้ ว กลุม่ ทิสโก้ ยงั เข้ าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื-นๆ รวมทังสนั
) บสนุนสาขาของบริ ษัทใน
กลุม่ ที-กระจายอยูใ่ นเขตภูมิภาค ให้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนท้ องถิ-นด้ วย โดยเน้ นกิจกรรมเพื-อการพัฒนาที-ยงั- ยืนเป็ นสําคัญ
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในปี 2556
1.

การให้ โอกาสทางการศึกษา
1.1 ทุนการศึกษา

กลุม่ ทิสโก้ ให้ การสนับสนุนด้ านทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนนักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถานศึกษาทัว- ประเทศมากว่า ‹Œ ปี โดยผ่านการดําเนินงานของมูลนิ ธิทิสโก้ เพื-อการกุศล (TISCO Foundation for
Charity) ซึ-งกลุ่มทิ สโก้ ก่อตัง) ขึน) ในปี y7y7 เพื-อดําเนิ นกิ จกรรมนี ใ) นระยะยาว โดยนํ าทุน ทรั พย์ จากดอกผลที-ได้ รับ ในแต่ละปี ของเงิ นกองทุน
(Capital Fund) มาใช้ อย่างไรก็ตาม เพียงดอกผลของเงินกองทุนยังมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ทังนี
) )ทุนทรัพย์ส่วน
ใหญ่จงึ ได้ รับการบริ จาคจากกลุม่ ทิสโก้
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ในปี 2556 เป็ นการมอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนและนักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถานศึกษาทัว- ประเทศจํานวน 7,068 ทุน รวมเป็ นเงินทังสิ
) )น 26,993,000 บาท เป็ นนักเรี ยนทุนต่อเนื-องจํานวน 3,922 ทุน
และเป็ นทุนใหม่จํานวน 3,146 ทุนโดยแบ่งเป็ นระดับการศึกษาดังนี )
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา
- ระดับอื-นๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

458
5,716
397
408
89

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

กระบวนการติดตามผลงาน มูลนิ ธิทิสโก้ ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมและทุนต่างๆ อย่าง
สมํ-าเสมอ เพื-อศึกษาผลการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และนําข้ อมูลที-ได้ มาจัดสรรทุนและค่าใช้ จ่ายในอนาคตให้ เกิดประโยชน์ มาก
ที-สดุ โดยการติดตามผลจะแยกตามประเภทของกิจกรรม มูลนิธิทิสโก้ ฯ จะติดตามผลการศึกษาของนักเรี ยนทุนทุกระดับในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยเป็ นประจํ า ทุก ปี และมี การสุ่มเยี- ย มตามบ้ า นของนัก เรี ย นที-ไ ด้ รับทุน อยู่ใ นปั จจุบัน และนักเรี ย นที- กํ า ลังจะขอรั บ บริ จาคทุน โดยมี ตัว แทน
คณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที-มลู นิธิฯ และตัวแทนคณะทํางานซึ-งเป็ นพนักงานทิสโก้ ร่วมเดินทางไปติดตามผลเป็ นประจําทุกครั ง) สําหรับทุนประกอบ
วิชาชีพ มูลนิธิทิสโก้ ฯ จะทําการติดตามผลหลังจากที-มอบทุนแล้ วเป็ นเวลา 1-2 เดือน เพื-อให้ แน่ใจว่าผู้ขอรับทุนสามารถประกอบอาชีพได้ ตามทีตังใจไว้
)
นอกจากนี ) ยังมีการติดตามความคืบหน้ าหลังจากให้ ทนุ แล้ ว 1 ปี อีกด้ วย โดยตลอดปี 2556 มูลนิธิทิสโก้ ฯ ได้ ออกติดตามผลนักเรี ยนทีได้ รับทุนการศึกษาในหลายจังหวัดทัว- ประเทศ ดังนี )
- ภาคกลาง ได้ แก่ โรงเรี ยนอนุบาลอําเภอลําสนธิ, โรงเรี ยนบ้ านซับหินขวาง, โรงเรี ยนบ้ านท่ามะนาว, โรงเรี ยนบ้ านซับจําปา, โรงเรี ยน
บ้ านหัวลํา, โรงเรี ยนถาวรานุกลู , โรงเรี ยนวังไกลกังวล, โรงเรี ยนบ้ านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์ บํารุง), โรงเรี ยนกุยบุรีวิทยา, โรงเรี ยนบ้ านหนอง
เกด, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านหนองสระพัง, โรงเรี ยนนาขามวิทยา, โรงเรี ยนศรี สขุ พิทยาคม, โรงเรี ยนสารคามพิทยา
คม, โรงเรี ยนบ้ านนาเลา, โรงเรี ยนจังหารฐิ ตวิริยาประชาสรรค์, โรงเรี ยนช้ างเผือกวิทยาคม, โรงเรี ยนบ้ านหนองแล้ ง, โรงเรี ยนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ,
โรงเรี ยนกฤษณาวิทยา
- ภาคเหนือ ได้ แก่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดศรี สพุ รรณ, โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุนทร, โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร,
โรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิทยาเขตล้ านนา, โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2,
โรงเรี ยนสหศาสตร์ ศึกษา, โรงเรี ยนบ้ านดู่(สหราษฎร์ พฒ
ั นาคาร),โรงเรี ยนบ้ านป่ าบง, โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลดอยงาม (สันช้ างตาย),
โรงเรี ยนพานพิเศษพิทยา, โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
1.2 โครงการ “ทิสโก้ เพื,อพัฒนาศักยภาพครู ”
จากการดําเนินการให้ ความช่วยเหลือ โรงเรี ยน เยาวชน และชุมชน มาอย่างต่อเนื-อง ทําให้ คณะทํางานได้ รับข้ อมูลทังทางตรงและ
)
ทางอ้ อม เกี-ยวกับปั ญหาการขาดแคลนครู เฉพาะด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ-งด้ านคณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ทังในเชิ
)
งปริ มาณและ
คุณภาพ แม้ วา่ ภาครัฐจะให้ ความสําคัญและเร่งพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื-องก็ตาม ซึง- ปั ญหาดังกล่าวต้ องการการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากหลายฝ่ าย กลุม่ ทิสโก้ ขอเป็ นส่วนหนึ-งในการร่วมพัฒนาคุณภาพครูเพื-อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียม
โครงการ “ทิสโก้ เพื-อพัฒนาศักยภาพครู ” จึงเกิดขึน) ในปี 2555 โดยเริ- มดําเนิ นงานพัฒนาศักยภาพครู คณิตศาสตร์ เป็ นลําดับแรก
ร่วมกับสถาบันเทคสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่ครู คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาทัวประเทศ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื-อช่วยวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ อย่างเป็ นระบบแบบเทอมต่อเทอม เทอม
ละ 1 ครั ง) เป็ นเวลา 3-4 วัน ติดต่อกันตามเหมาะสม พร้ อมสนับสนุนสื-อและอุปกรณ์ การเรี ยนรู้ ตามระดับชัน) แก่ครู ผ้ ูเข้ าอบรมด้ วย แผนการ
ดําเนินงานดังนี )
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ปี

ปี VWWW

กําหนดการอบรม

ตุลาคม
(เทอม y)

เมษายน
(เทอม x)

ตุลาคม
(เทอม y)

เมษายน
(เทอม x)

ตุลาคม
(เทอม y)

เมษายน
(เทอม x)

ประถม x และ }
ครัง) ที- x/y

ประถม x และ }
ครัง) ที- y/y

ประถม y และ 7
ครัง) ที- x/y

ประถม y และ 7
ครัง) ที- y/y

ประถม ‹ และ ~
ครัง) ที- x/y

ประถม ‹ และ ~
ครัง) ที- y/y

ระดับชัน)

ปี VWWX

ปี VWWY

ปี VWWZ

ณ สิ )นปี 2556 มีครู คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที- 1, 2, 4 และ 5 เข้ าร่ วมอบรมแล้ วรวม 69 คน จาก 28 โรงเรี ยนทัว- ประเทศ ใน
จํานวนนี )มีครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที- 1 และ 4 ได้ รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร เป็ นจํานวน 33 คน จาก 19 โรงเรี ยน
ทัว- ประเทศ และการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที- 2 และ 5 มีครูคณิตศาสตร์ สนใจเข้ าร่ วมอบรมมากขึน) เป็ นจํานวน 47 คน จาก 26
โรงเรี ยน
จากการติดตามผลทราบว่าครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที- 1 และ 4 ได้ นําแผนการเรี ยนรู้ ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนจริ ง แม้ ว่าจะ
ยังไม่สามารถแสดงผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นค่าคะแนนที-สงู ขึ )นได้ อย่างชัดเจน แต่ครูสว่ นใหญ่ให้ ความเห็นสอดคล้ องกันว่าสามารถทําให้ เด็กๆ
ในชันเรี
) ยนให้ ความสนใจ และคุ้นเคยกับวิชาคณิตศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยการนําสื-อและอุปกรณ์ ต่างๆ ที-ได้ รับไปใช้ ประกอบการเรี ยนรู้ นําแนว
ทางการพัฒนาสื-อใกล้ ตวั มาใช้ ในการแทนค่าต่างๆ อีกทังได้
) นําเอาเทคนิคการถ่ายทอดมาใช้ ทําให้ เด็กๆ สนุกและรู้ สึกว่าคณิตศาตร์ ไม่ใช่เรื- องไกล
ตัวอีกต่อไป อีกทังช่
) วยสร้ างความมัน- ใจในการสอนแก่ครูผ้ สู อนที-ไม่ได้ จบเอกคณิตศาสตร์ โดยตรงและไม่มีประสบการณ์ได้ เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างกรณีที-น่าสนใจของโรงเรี ยนบ้ านไม้ ซางหนาม จ.แม่ฮ่องสอน ให้ ข้อมูลว่าได้ นําแผนการเรี ยนรู้ ไปเผยแพร่ ในกิจกรรมเยี-ยมชมดู
งานของโรงเรี ยน มีโรงเรี ยนในตําบลเข้ าร่วมและนําไปใช้ รวม 11 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนเทศบาลศรี สพุ รรณ จ.เชียงใหม่ ให้ ข้อมูลว่าได้ นําแผนการ
เรี ยนรู้ ไปถ่ายทอดให้ กับครู ฝึกสอน โดยได้ ช่วยกันพัฒนาสื-อต่อเนื-องในบทเรี ยนอื-นๆ ด้ วย ทําให้ คะแนนสอบของนักเรี ยนดีขึน) ทังนี
) แ) ม้ ว่าในบาง
โรงเรี ยนจะมีอปุ สรรคและข้ อจํากัดในการเรี ยนรู้ของนักเรียนอยูบ่ ้ างก็ตาม
โรงเรี ยนที-สง่ ครูคณิตศาสตร์ เข้ าร่วมอบรมในโครงการ ดังนี )
1. จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดพะเยา
4. จังหวัดน่าน
5. จังหวัดพิจิตร
6. จังหวัดนครสวรรค์
7. จังหวัดลพบุรี
8. จังหวัดอยุธยา
9. จังหวัดปทุมธานี
10. จังหวัดนครปฐม
11. จังหวัดชลบุรี
12. จังหวัดอํานาจเจริ ญ
13. จังหวัดนครศรี ธรรมราช
14. จังหวัดตรัง

ได้ แก่ โรงเรี ยนทุง่ กองมู โรงเรี ยนบ้ านนํ )าริ น โรงเรี ยนบ้ านแม่กิŽ โรงเรี ยนบ้ านสบสอย โรงเรี ยนบ้ าน
ไม้ ซางหนาม โรงเรี ยนบ้ านหนองแห้ ง โรงเรี ยนบ้ านห้ วยสิงห์
ได้ แก่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดศรีสพุ รรณ
ได้ แก่ โรงเรี ยนปั วศรี พรม
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านหาดเค็ด โรงเรี ยนริ มฝั- งน่านวิทยา
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านวังหว้ า
ได้ แก่ โรงเรี ยนเทศบาล 3 โรงเรี ยนเทศบาลวัดไทรเหนือ
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านซับจําปา โรงเรี ยนบ้ านวังไผ่ โรงเรี ยนบ้ านท่าดินดํา
ได้ แก่ โรงเรี ยนชลประทานอนุเคราะห์ โรงเรี ยนวัดทางยาว
ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดสุวรรณจินดาราม
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านกระทุม่ ล้ ม
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านเซิดสําราญ
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านโคกสวาสดิ•หนองสองห้ องดอนแดง โรงเรี ยนบ้ านคําข่า
ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดสุวรรณโฆษิ ต โรงเรี ยนบ้ านกุมแป
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านท่าคลอง โรงเรี ยนวัดหนองหว้ า
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1.3 โครงการซ่ อมสร้ างสถานศึกษา
ปี y77~ กลุม่ ทิสโก้ ให้ การช่วยเหลือปรับปรุงสถานศึกษาต่างๆ ทังการซ่
)
อมแซมสิ-งปลูกสร้ าง การให้ ทนุ และจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน รวมทังสิ
) )น } แห่ง ได้ แก่
x. ส่งมอบอาคารเรี ยนหลังใหม่ พร้ อมสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาและห้ องนํ )า โรงเรี ยนชลประทานอนุเคราะห์ จ.อยุธยา
จากโครงการฟื )นฟูหลังวิกฤติอุทกภัยปี y77} ซึ-งกลุ่มทิสโก้ ได้ ช่วยเหลือฟื น) ฟูโรงเรี ยนต่างๆ ในจังหวัดที-ประสบภัย โดยมีโครงการ
ใหญ่ x โครงการ คือ การจัดสร้ างอาคารเรี ยนหลังใหม่ให้ แก่โรงเรี ยนชลประทานอนุเคราะห์ จ.อยุธยา เป็ นอาคารเรี ยนคอนกรี ต ‹ ชัน) ~ ห้ องเรี ยน
มาตรฐาน x ห้ องเรี ยนร่วม ทดแทนอาคารเรี ยนไม้ ชนเดี
ั ) ยว } ห้ องเรี ยนที-โครงสร้ างเสียหายหนักจากอุทกภัย เป็ นการขยายโอกาสการศึกษาตาม
จํานวนนักเรี ยนที-เพิ-มขึ )น และปรับบริ เวณชัน) x เป็ นโถงอเนกประสงค์ รองรับอุทกภัยในครัง) ต่อไปได้ โดยกลุม่ ทิสโก้ เป็ นผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก
ร่ วมกับเงินบริ จาคจากผู้มีจิตศรัทธา และได้ รับการสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ ก่อสร้ างจากเครื อข่าย ได้ แก่ บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน),
บริ ษัท สยามอาร์ ตเซรามิค จํากัด, บริ ษัท ไลท์ติ )ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ )ล จํากัด โดยได้ ก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จส่งมอบเมื-อเดือนสิงหาคม y77~
นอกจากนี ) กลุ่มทิสโก้ ยงั พิจารณาให้ การสนับสนุนปรับปรุ งสนามกีฬาบริ เวณด้ านหน้ าโรงเรี ยนให้ เป็ นสนามกีฬาฟุตซอลในร่ ม ซึ-ง
เป็ นกีฬายอดนิยมของคนในชุมชน เพื-อใช้ เป็ นศูนย์กีฬาชุมชนพยอม ส่งเสริ มการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ห่างไกลจากปั ญหายาเสพติด อีกทัง)
จัดสร้ างและปรับปรุงห้ องนํ )าที-ทรุดโทรมให้ มีสภาพดีและเพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยนที-เพิ-มขึ )นด้ วย
y. สนับสนุนการจัดสร้ างอาคารเรี ยนอนุบาล โรงเรี ยนบ้ านท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
จากห้ องเรี ยนอนุบาลเดิมซึง- ใช้ พื )นที-ร่วมในอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหารของโรงเรี ยน ได้ รับความเสียหายจากวิกฤติอทุ กภัยปี
y77} ประกอบกับสถานที-จดั การเรี ยนการสอนเดิมนัน) ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทําให้ ไม่สามารถเปิ ดทําการเรี ยนการสอนให้ แก่เด็กๆ ในชุมชนได้ ทางโรงเรี ยนจึงได้ เริ- มดําเนินการจัดสร้ างมาตังแต่
) ปี y777
เป็ นอาคารชันเดี
) ยว ยกพื )นสูง ขนาด y ห้ องเรี ยน x ห้ องนอน รวมพื )นที-ใช้ สอย yŒŒ ตรม. แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จเนื-องจากติดปั ญหาด้ านเงินทุน กลุ่ม
ทิสโก้ จึงให้ การสนับสนุนงบประมาณหลัก ร่ วมกับเงินบริ จาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านบัญชี "ทิสโก้ ร่วมใจเพื-อพัฒนาการศึกษา" เพื-อให้ การก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จใช้ งานได้ ในก่อนเปิ ดเรี ยนในปี การศึกษา y77w ซึง- นอกจากการสนับสนุนให้ อาคารเรี ยนอนุบาลหลังใหม่นีแ) ล้ วเสร็ จ กลุ่มทิสโก้ ยงั ให้ การ
สนับสนุนปรับปรุงพื )นที-แวดล้ อม ครุ ภณ
ั ฑ์ และเพิ-มเติมการก่อสร้ างงานระเบียงกัน) เพื-อความปลอดภัย และทางเชื-อมแบบมีหลังคาระหว่างอาคาร
เรี ยนไปยังห้ องนํ )า เพื-ออํานวยความสะดวกให้ แก่เด็กๆ ด้ วย
‹. สนับสนุนการจัดสร้ างห้ องนํ )า โรงเรี ยนบ้ านสร้ าง อ.วังน้ อย จ.อยุธยา
โรงเรี ยนบ้ านสร้ าง ซึ-งเปิ ดสอนในระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษามีปัญหาห้ องนํา) มีสภาพเก่าทรุ ดโทรมไม่ถกู สุขลักษณะตังอยู
) ่
ด้ านหลังโรงเรี ยนและไกลจากตัวอาคารเรี ยน อีกทังโรงเรี
)
ยนไม่มีรัว) รอบขอบชิดและมีจํานวนครูไม่เพียงพอที-จะดูแลเรื- องความปลอดภัยของนักเรี ยน
เมื-อต้ องการใช้ ห้องนํ )า กลุม่ ทิสโก้ จงึ ให้ การสนับสนุนจัดสร้ างห้ องนํ )าติดกับอาคารเรี ยน จํานวน } ห้ อง พร้ อมแยกส่วนอ่างล้ างมือเพื-อสุขอนามัยที-ดี
แก่นกั เรี ยนและครูของโรงเรี ยนด้ วย
}. ปรับปรุงอาคารเรี ยน ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) เป็ นสถานศึกษาสําหรับชุมชน
บนพื )นที-สงู ที-ทรุ กันดารห่างไกล เพื-อสร้ างโอกาสทางการศึกษาให้ แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี- ยง สร้ างฐานการเรี ยนรู้เพื-อแก้ ปัญหาชีวิตความเป็ นอยู่
ไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตที-ดีขึ )น จัดการศึกษาแบบคละชันโดยครู
)
อาสา ตัวอาศรมที-ใช้ เรี ยนร่วมนันสร้
) างจากวัสดุท้องถิ-นจํานวน x ห้ องเรี ยน มีสภาพเก่าผุพงั
ทังหลั
) งคาและฝาห้ องเรี ยน ไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งานและไม่สามารถใช้ งานได้ ในวันที-มีแดดจัดและฝนตก กลุ่มทิสโก้ จึงให้ การสนับสนุน
ซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพที-แข็งแรงพร้ อมใช้ งาน โดยเป็ นการฟื น) ฟูแบบร่ วมแรงร่ วมใจทําเองของคนในชุมชน เพื-อกลับมาเป็ นศูนย์กลางในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้ ดงั เดิม
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1.\ สนับสนุนด้ านการศึกษาร่ วมกับเครื อข่ าย
เพื-อเป็ นการรองรับการก้ าวสู่ประชาคมอาเซียนที-กําลังจะมาถึง และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศให้ แก่นักเรี ยน นักศึกษา
กลุ่มทิสโก้ ให้ การสนับสนุนโครงการ International Education Building มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสนับสนุนการแจกจ่ายหนังสือ
ภาษาอังกฤษของมูลนิธิหนังสือเพื-อไทย, เพื-อสร้ างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม กลุ่มทิสโก้ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กกําพร้ าที-ได้ รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ ในโครงการพ่อแม่อปุ ถัมภ์ และกิจกรรมอื-นๆ ของมูลนิ ธิหมอเสม พริ ง) พวงแก้ ว และยังให้ การสนับสนุนโครงการจัดทํา
หนังสือเวชนิสสิต สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ เพื-อใช้ เป็ นแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลประวัติศาสตร์ ทางการแพทย์ด้วย
2. การให้ ความรู้ ทางการเงิน
ดังได้ กล่าวแล้ วว่า กลุ่มทิสโก้ ให้ ความสําคัญในประเด็นปั ญหาการขาดวินัยทางการเงินของคนในสังคม นํ ามาซึ-งปั ญหาสังคมอื-นๆ
มากมาย เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้ าน จึงได้ กําหนดให้ เป็ นภารกิจหลักในการทําหน้ าที-ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยริ เริ- ม
โครงการให้ ความรู้ทางการเงิน นําเอาความเชี-ยวชาญทางการเงินของกลัม- ทิสโก้ ถ่ายทอดไปสูค่ นในสังคม เปิ ดโอกาสการเข้ าถึงความรู้ ทางการเงิน
พร้ อมกําหนดจุดมุง่ หมายหลักในด้ านการขยายผล ในปี y77~ คณะทํางานจิตอาสาที-มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ านได้ ร่วมกันวางแผนจัดทํา
หลักสูตรการให้ ความรู้ ทางการเงินที-เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยลําดับแรกได้ จัดทําหลักสูตรสําหรับกลุ่มเยาวชน y หลักสูตร ด้ วยเห็นว่ากลุ่ม
เยาวชน ผู้เป็ นกําลังสําคัญของประเทศ เพื-อสร้ างภูมิค้ มุ กันในการดําเนินชีวิตแก่เยาวชน ครอบครัว และขยายผลไปสูช่ มุ ชน ดังนี )
2.a โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” หลักสูตรให้ ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที-ผสมผสาน
วิชาการและความสนุกสนานเพื-อให้ เกิดประสิทธิผลในการเรี ยนรู้ ให้ เยาวชนตระหนักในความสําคัญของการจัดการทางการเงิน เสริ มทักษะที-จําเป็ น
ให้ สามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน อีกทังเป็
) นการเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน
โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” พัฒนามาจากหลักสูตรเงินทองของมีคา่ ซึ-งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่ วมกับ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ จดั ทําไว้ เมื-อปี y7}w โดยนํามาผสมผสานเรื- องราวทางการเงินในแบบร่ วมสมัย เน้ นการเก็บออม การใช้
จ่ายอย่างรู้คณ
ุ ค่าและรับผิดชอบ เช่น การจัดทํางบประมาณส่วนบุคคล บันทึกบัญชีรับจ่าย เทคนิคการออมในรูปแบบต่างๆ การคํานวณดอกเบื )ย
ทบต้ น การไม่ตกเป็ นเหยื-อโฆษณา รู้ ทันหนีน) อกระบบ เป็ นต้ น ถ่ายทอดโดยวิทยากรซึ-งเป็ นพนักงานจิตอาสาของกลุ่มทิสโก้ ที-มีความรู้ ความ
เชี- ยวชาญในการให้ คํา แนะนํ าทางการเงิน ประกอบด้ ว ย 2 กิ จกรรม คือ 1. ค่ ายเรี ย นรู้ 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิส โก้ สํ านักงานใหญ่ เป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมถึงกิจกรรมดูงานทังในและนอกสถานที
)
- ซึง- นอกจากเยาวชนจะได้ เรี ยนรู้เรื- องราวทางการเงินแล้ ว ยังได้ สมั ผัสชีวิตการทํางาน
จริ งและอาชีพต่างๆ ในธุรกิจการเงิน ตลอดจนได้ ร่วมทํากิจกรรมแบ่งปั นเพื-อสังคมด้ วย รับจํานวน ‘Œ คน (}Œ ทีมๆ ละ y คน) และ 2. กิจกรรมต่ อ
ยอด หลังจากผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ เยาวชนผู้เข้ าอบรมจะต้ องนําความรู้ ความเข้ าใจที-ได้ รับไปสร้ างสรรค์กิจกรรมต่อยอดการเรี ยนรู้ ภายใต้
โครงการ TISCO Fun-nancial Champion เพื-อเผยแพร่ความรู้เรื- องการวางแผนจัดการการเงินไปสูผ่ ้ อู ื-นในวงกว้ าง โดยให้ ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
‹ เดือน จากนันจั
) ดทํารายงานผลกิจกรรมต่อยอดดังกล่าวส่งเข้ าประกวดชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา พร้ อมโล่เกียรติยศมอบแก่โรงเรี ยน
และประกาศนียบัตรแก่ทีมเป็ นรายบุคคล
โครงการนี ม) ีจดุ มุ่งหมายที-จะให้ ความรู้ ด้านการเงินกระจายไปยังทุกภาคของประเทศอย่างทัว- ถึง โดยนับตัง) แต่การดําเนินการรั บ
สมัคร คณะทํางานได้ รับใบสมัคร รวม ‹~y ทีม (ทีมละ y คน) จาก yŒŒ โรงเรี ยนทัว- ประเทศ รวมถึงโรงเรี ยนใน ‹ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย ทํา
การคัดเลือกโดยแยกตามภาค ให้ สิทธิ• x โรงเรี ยนต่อ x ทีม พิจารณาจากการตอบคําถามในใบสมัครเกี-ยวกับความสนใจด้ านการเงินการออม
และแนวคิดในการเผยแพร่ ไปยังผู้อื-น เพื-อให้ มนั- ใจว่าเยาวชนผู้ผ่านเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ายจะกลับไปเป็ นผู้นําในการขับเคลื-อนกิจกรรมต่อยอดได้
อย่างจริ งจัง
ด้ านการขยายผลภายหลังผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ โรงเรียนต่างๆ ได้ กลับไปดําเนินกิจกรรมต่อยอด เผยแพร่ ความรู้ ไปยังผู้อื-น และ
จัดส่งรายงานผลเข้ าประกวด ทังนี
) ม) ีโรงเรี ยนส่งรายงานผลเข้ าร่ วม yy โรงเรี ยน คิดเป็ น 7Œ% ของโรงเรี ยนทังหมดที
)
-ผ่านกิจกรรมค่าย แม้ ว่าจะมี
อุปสรรคในเรื- องการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยของนักเรี ยนระดับชันมั
) ธยมศึกษาปี ที- ~ และมีกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรี ยนอยู่บ้างก็ตาม และจาก
รายงานผลที-สง่ เข้ าประกวด ส่วนใหญ่มีผลในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจเป็ นที-น่าพอใจ โดยการสื-อสารกับนักเรี ยนในโรงเรี ยน การบอกเล่ากับคน
ในครอบครัว การนําความรู้ไปเสริ มกับโครงการธนาคารโรงเรี ยนที-มีอยู่แล้ ว และการเผยแพร่ ไปสู่ชมุ ชน ส่วนผลการนําไปปฏิบตั ิยงั ไม่ชดั เจนนัก
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ส่วนโรงเรี ยนที-มีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมต่อยอดได้ น่าสนใจผ่านเข้ าสูร่ อบชิงชนะเลิศ มี 7 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
โรงเรี ยนกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โรงเรี ยนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้ อยเอ็ด โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
การประกวดผลกิ จ กรรมต่ อ ยอดในรอบชิ ง ชนะเลิ ศ ทัง) 7 โรงเรี ย นได้ นํ า เสนอผลต่ อ หน้ าคณะกรรมการ ซึ- ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ร่วมกับคณะทํางาน พบว่า แต่ละโรงเรี ยนมีวิธีการเผยแพร่ที-คล้ ายคลึงกัน แต่มีความโดดเด่นในตัวกิจกรรม
และผลลัพธ์ จากการติดตามที-แตกต่างกันตามบริ บทแวดล้ อม ตัวอย่างเช่น โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ซึ-งเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กมีนักเรี ยน
ประมาณ ‹ŒŒ คน มีการสร้ างเครื อข่ายจากแกนนํา y คนซึ-งเป็ นนักเรี ยนที-ผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ ทําให้ สามารถกระจายความรู้ ไปได้ ครอบคลุม
และมีผลการดําเนินโครงการจากกิจกรรมที-หลากหลาย เริ- มตังแต่
) การตังชมรม
)
“เยาวชนนักคิดพิชิตเงินออม” มีสมาชิกชมรมถึง ‘Œ% ร่ วมกันทํา
กิจกรรมการออมอย่างต่อเนื-อง เช่น จัดทํา FB Fanpage มีสมาชิกถึง y}y คน ใช้ ในการติดต่อสื-อสารกิจกรรมค่ายการออม, กิ จกรรมรณรงค์
Knock the Door, กิจกรรมปั- นจักรยานรณรงค์ ~ หมูบ่ ้ าน อีกทังยั
) งทําให้ เรื- องการเงินเป็ นเรื- องใกล้ ตวั สําหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้ โดยบูรณาการ
ความรู้การเงินเข้ าไปในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละช่วงชัน) ให้ ผลลัพธ์ ทงในด้
ั ) านการตระหนักรู้และการนําไปปฏิบตั ิ เช่น “ประกวดคําขวัญการออม” ใน
วิชาภาษาไทย, “เจ็บป่ วยแต่ละทีต้องใช้ เงินเท่าไหร่ ” ในวิชาสุขศึกษา, “Money Word Search” ในวิชาภาษาอังกฤษ, “วาดภาพปณิธานการออม
เงิน” ในวิชาศิลปะ , ทํา “Mind Map” ในวิชาทักษะวิทยาศาสตร์ เชิงเหตุและผล, “ตังเป
) ้ าหมายออมเงิน” ในวิชาคณิตศาสตร์ , “การทําบัญชีรายรับ
รายจ่าย” ในรายวิชาสังคม, จัดตัง) “บริ ษัทจําลอง”จําหน่ายสินค้ าจากกระดาษสาแปรรู ปที-ผลิตขึน) เองจากฟาง ซึ-งเป็ นวัตถุดิบที-หาได้ ง่ายในท้ องถิ-น
ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลงานเหล่านี )ทําให้ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ได้ รับการตัดสินให้ ได้ รับรางวัลชนะเลิศเป็ น TISCO Funnancial Champion ประจําปี ด้ านผลการดําเนินโครงการของโรงเรี ยนเลยพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที- x มีความโดดเด่นในกิจกรรมสมุดบันทึก
ความมัง- คัง- นํามาซึง- การเปลี-ยนพฤติกรรมในการใช้ จา่ ยของตนเอง เป็ นเรื- องใกล้ ตวั ที-ทกุ คนทําได้ ใช้ หลัก 7 ส มาบูรณาการเข้ ากับค่าใช้ จ่าย โดย
จัดเก็บสิ-งของในห้ องนอนของตนเอง แยกสิ-งของที-ใช้ และไม่ได้ ใช้ แปลงเป็ นค่าใช้ จ่ายที-สญ
ู เสียไป สามารถสะท้ อนและให้ แง่คิดในการใช้ จ่ายครัง)
ต่อๆ ไปได้ เป็ นอย่างดี และโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับที- y สามารถขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายถึง 5,098 คน ด้ วยเป็ นโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ ประกอบกับกิจกรรม Road Show กับชุมชน และโรงเรี ยนเครื อข่ายอีก } โรงเรี ยน มีการจัดเสวนากับกลุ่มผู้ปกครอง และกิจกรรม
แลกเปลี-ยนเรี ยนรู้กบั กองทุนหมูบ่ ้ านด้ วย
กิจกรรมต่างๆ ข้ างต้ นที-เยาวชนในโครงการได้ ร่วมกันจัดทําขึ )นนัน) นอกจากจะเป็ นการเผยแพร่และแบ่งปั นความรู้ด้านการเงินการ
ออม ไปสูผ่ ้ อู ื-นแล้ ว ยังก่อให้ เกิดโครงการต่อเนื-องในระยะยาว เกิดการสร้ างเครื อข่าย มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน ได้ ฝึกฝนทักษะในการเป็ นผู้นํา และการ
ทํางานเป็ นทีม การประกวดจึงเป็ นเพียงส่วนหนึ-งในการสร้ างขวัญและกําลังใจสําหรับการเสียสละเวลาและการลงมือทําอย่างจริ งจัง โดยกลุม่ ทิส
โก้ ได้ ร่วมส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการปฏิบตั ิในวงกว้ างต่อไป
2.2 โครงการ “TISCO Young Financial Planner”
กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั ทําหลักสูตรการเรี ยนรู้ทางการเงินสําหรับเยาวชนระดับปริ ญญาตรี เป็ นหลักสูตรที- y โดยมุ่งให้ เยาวชนที-กําลังจะจบ
การศึกษาได้ ตระหนักถึงความสําคัญด้ านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเตรี ยมก้ าวเข้ าสู่วัยทํางานอย่างมัน- คง พร้ อมเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ นอก
ห้ องเรี ยนในรูปแบบร่วมสมัย ใช้ ชื-อว่า “TISCO Young Financial Planner” เป็ นหลักสูตรการเรี ยนรู้ ที-พฒ
ั นามาจากหลักสูตร TISCO Fun-nancial
Champion เนื )อหามีความลึกและกว้ างมากขึน) นอกจากเรื- องการออม การใช้ จ่ายอย่างรู้ คณ
ุ ค่า เยาวชนยังจะได้ เรี ยนรู้ เรื- องราวการลงทุนอย่าง
เหมาะสมและรับผิดชอบ ควบคูไ่ ปกับทักษะในการพัฒนาตนเองไปสูค่ วามสําเร็ จในการทํางานด้ วย ถ่ายทอดโดยวิทยากรซึ-งเป็ นพนักงานจิตอาสา
ของกลุ่มทิสโก้ ที-มีความรู้ ความเชี-ยวชาญในการให้ คําแนะนํ าทางการเงิน และกํ าหนดแนวทางการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตร
TISCO Fun-nancial Champion ประกอบด้ วย y กิจกรรม คือ 1. ค่ ายเรี ยนรู้ 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิสโก้ สํานักงานใหญ่ และ 2. กิจกรรมต่ อ
ยอด หลังจากผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ เยาวชนผู้เข้ าอบรมจะต้ องนําความรู้ ที-ได้ รับไปพัฒนาและคิดสร้ างสรรค์สื-อเผยแพร่ ความรู้ ด้านการเงินแก่
ชุมชน โดยจัดทํารายงานแนวคิดและวิธีการอย่างละเอียดส่งเข้ าประกวดชิงทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการจะพิจารณารายงานที-สามารถคัดเลือก
เนื )อหาและคิดสร้ างสรรค์สื-อการเรี ยนรู้ได้ สอดคล้ องเหมาะสมกับบริ บทและมีความเป็ นไปได้ ในการจัดทํามากที-สดุ เพื-อเข้ าสู่รอบชิงชนะเลิศนําเสนอ
แนวคิดต่อหน้ าคณะกรรมการ ซึง- กลุม่ ทิสโก้ จะพิจารณานําแนวคิดนันไปจั
) ดทําสื-อเผยแพร่ในโครงการให้ ความรู้ทางการเงินแก่ชมุ ชนต่อไป
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ในปี y77~ กลุม่ ทิสโก้ ได้ เตรี ยมแผนดําเนินโครงการ “TISCO Young Financial Planner” หลังจากจบโครงการ TISCO Fun-nancial
Champion ซึง- คณะทํางานจําเป็ นต้ องเลื-อนกิจกรรมออกไป เนื-องจากอุปสรรคในเรื- องเวลา ประกอบกับการชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม
คณะทํางานได้ กําหนดแผนเริ- มกิจกรรมในปี y77w
i. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ,งแวดล้ อม และบรรษัทภิบาล
สังคม
i.a โครงการรณรงค์ บริ จาคโลหิตทั,วประเทศ
หนึ-งในโครงการระยะยาวที-กลุม่ ทิสโก้ ดําเนินมากว่า yv ปี โดยร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริ จาคโลหิตอย่างต่อเนื-องเป็ น
ประจําทุกปี เพื-อเชิญชวนพนักงาน ลูกค้ า และประชาชนทัว- ไป ร่ วมบริ จาค ณ สํานักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ และได้ ขยายกิจกรรมไปยังสาขา
ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคทัว- ประเทศ โดยในปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ จดั กิจกรรมรณรงค์บริ จาคโลหิตรายไตรมาส เพื-อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั องค์ราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย เนื-องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา รวม 13 ครัง) มียอดบริ จาคโลหิตจํานวน 4,674
ยูนิต คิดเป็ น 1,739,100 ซีซี นับเป็ นปริ มาณโลหิตที-ได้ สงู สุดนับตังแต่
) ดําเนินโครงการ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย หรื อผู้ต้องการโลหิตฉุกเฉิ น ได้ กว่า
16,000 ราย รายละเอียดดังนี )

ผลการรณรงค์ บริ จาคโลหิตทั,วประเทศ ปี VWWV-VWWX
ปี

จํานวนครัง) ที-จดั
กิจกรรม

ปริ มาณโลหิต
ยูนิต (Units)

ซีซี (cc.)

2552

17

3,231

1,243,100

2553

12

2,840

1,136,200

2554

11

2,743

942,050

2555

16

4,429

1,726,650

2556

13

4,674

1,739,100

i.V โครงการ “ส่ งเสริ มการพึ,งพาตนเองแก่ ชุมชน”
เพื-อเป็ นการน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ประกอบกับนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กลุม่ ทิสโก้ ที-มงุ่ สร้ างคุณค่าที-ยงั- ยืนแก่ชมุ ชนและสังคม กลุม่ ทิสโก้ จงึ จัดทําโครงการ “ส่งเสริ มการพึง- พาตนเองแก่ชมุ ชน” เพื-อให้ การสนับสนุนกลุม่
อาชีพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี- อดคล้ องกับความต้ องการของตลาด ตลอดจนให้ ความรู้ด้านการตลาดและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ ได้ คดั เลือกโครงการทังประเภทอุ
)
ปโภค และบริ โภค โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื )นที- และอยูใ่ นความสนใจของคน
ในชุมชนนันๆ
) ดังนี )
โครงการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของที- ระลึกจากชุมชน กลุ่มเสื-อกก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น : กลุ่มทิสโก้ ร่ วมกับคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินโครงการวิจยั เพื-อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื-อกก เริ- มตังแต่
) การลงพื )นที-หาข้ อมูลความสนใจของชุมชน
และร่วมแลกเปลี-ยนเรี ยนรู้เทคนิคการทอและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื-อนําไปสูก่ ารออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะอื-นๆ อีกทังเป็
) นกิจกรรมทดลอง
ออกแบบของนักศึกษามัณฑนศิลป์ โดยโครงการนี )สามารถสร้ างสรรค์ลวดลายการทอได้ หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ )น ในขณะเดียวกัน
ได้ นําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสีย้อม การนํานาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ การกระบวนการย้ อมเพื-อยับยังเชื
) )อราของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าลาดกระบัง (College of Nanotechnology) มาเผยแพร่เพื-อนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้วย

10-12

ส่วนที 2 หัวข้อที 10 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
i.i ทุนรั กษาพยาบาลและและทุนประกอบอาชีพ
กลุม่ ทิสโก้ ได้ ก่อตังมู
) ลนิธิทิสโก้ เพื-อการกุศลขึ )น เพื-อสืบสานปณิธานในการช่วยเหลือสังคม นอกจากวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน
และส่งเสริ มการศึกษาแก่นกั เรี ยนที-ขาดแคลนทุนทรัพย์ทวั- ประเทศแล้ ว มูลนิธิทิสโก้ ฯ ยังมีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย
อนาถาและทุพพลภาพด้ วยการบริ จาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ตา่ งๆ อีกทังให้
) ความช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบ
วิชาชีพ ให้ มีโอกาสพึง- พาตนเองได้ ในระยะยาว โดยไม่จํากัดเชื )อชาติและศาสนาด้ วย ในปี y77~ มูลนิธิทิสโก้ ฯ ได้ มอบทุนรักษาพยาบาลและทุน
ประกอบอาชีพแก่ผ้ ยู ากไร้ ทงในกรุ
ั)
งเทพฯ และส่วนภูมิภาค แบ่งเป็ นทุนรักษาพยาบาล จํานวน 203,796 บาท และ ทุนประกอบอาชีพ จํานวน
327,900 บาท
สรุ ปทุนรั กษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ (หน่ วย: บาท)

จากการดําเนินงานของมูลนิธิทสิ โก้ ฯ ที-มงุ่ มัน- ช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ มีกระบวนการดําเนินงานและผลงานชัดเจนเป็ นรูปธรรม
ทําให้ มลู นิธิทสิ โก้ ฯ เป็ นองค์กรหรื อสถานสาธารณกุศลลําดับที- 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที- 135) ซึง- หมายความว่าใบเสร็ จรับเงินขอ
มูลนิธิทิสโก้ ฯ สามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการหักเป็ นค่าลดหย่อนในทางภาษี เงินได้ ตังแต่
) ปี y7}‹ เป็ นต้ นมา
i.\ สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมร่ วมกับเครื อข่ าย
กลุ่มทิ สโก้ ใ ห้ การสนับสนุนโครงการและกิ จกรรมเพื- อสังคมอื-น ๆ เพื-อร่ ว มเป็ นส่วนหนึ-งในการพัฒนาสังคมในทุกด้ าน ได้ แ ก่
สนับสนุนโครงการวิจยั และพัฒนาการักษาโรคมะเร็ งเต้ านม ศูนย์สิริกิต•ิบรมราชินีนาถเพื-อมะเร็ งเต้ านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,
สนับสนุนกิจกรรมของสถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพื-อโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน, สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอดผ่าน
โครงการตามฝั นสุดขอบฟ้าเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินของนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, สนับสนุนกิจกรรมของผู้เข้ าอบรมหลักสูตรภูมิพลัง
แผ่นดิน รุ่นที- y, สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระนั-งเกล้ าฯ, สนับสนุนกิจกรรมเพื-อสังคมของสื-อมวลชน ได้ แก่ ร่ วมกับบริ ษัท โพสต์พบั
ลิชชิงจํากัด สนับสนุนมูลนิธิชยั พัฒนา, ร่ วมกับบริ ษัท ทันหุ้น จํากัด สนับสนุนกองทุนสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น และร่ วมกิจกรรมกับ
สื-อมวลชนสายประกันภัยกลุ่มพี-เพื-อน้ อง, สนับสนุนด้ านกีฬาให้ แก่ สเปเชียลโอลิมปิ คไทย, สมาคมยกนํา) หนักสมัครเล่นแห่งประเทศ และผ่าน
กิจกรรมวิ-งมาราธอนของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
i.5 ศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริ มผลงานศิลปะไทย
กลุ่มทิสโก้ ยงั คงให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นเครื- องจรรโลงจิตใจ และเป็ นรากฐานของความเป็ นชาติ
นับตังแต่
) ปี 2513 เป็ นต้ นมา กลุม่ ทิสโก้ เป็ นองค์กรแรกๆ ที-ได้ ริเริ- มโครงการสนับสนุนและส่งเสริ มศิลปิ นไทยในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้
สะสมผลงานศิลปะร่ วมสมัยของศิลปิ นไทยมาอย่างต่อเนื- อง ด้ วยนโยบายการคัดเลือกงานศิลปะจากคุณภาพงานมากกว่าชื-อเสียงของศิลปิ น
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ปั จจุบนั มีจํานวนกว่า 400 ชิ )นงาน เป็ นที-ยอมรับกันว่ากลุม่ ทิสโก้ เป็ นแหล่งรวบรวมชิ )นงานศิลปะร่วมสมัยที-สําคัญแห่งหนึ-งของประเทศไทย มีผลงาน
ในยุคแรกๆ ของศิลปิ นผู้ซึ-งต่อมาได้ รับการเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติจํานวนมาก ล้ วนเป็ นผลงานศิลปะที-ทรงคุณค่า มีความหลากหลาย
สะท้ อนมุมมอง ความรู้สกึ นึกคิดของศิลปิ นต่อสังคม และปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ในแต่ละช่วงเปรี ยบเสมือนการเดินทางของประวัติศาสตร์ ศิลปะร่ วม
สมัยของไทย ที-หาดูได้ ยาก รวบรวมจัดแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.tiscoart.com ซึ-งเป็ นหอศิลปะเสมือนจริ งเพื-อเผยแพร่ ผลงานศิลปะร่ วมสมัยไทย
แก่ผ้ สู นใจทัว- โลก
2. ทํานุบํารุงศาสนา
กลุม่ ทิสโก้ ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริ มทํานุบํารุ งศาสนาให้ สามารถดํารงอยู่เป็ นเครื- องยึดเหนี-ยวจิตใจของประชาชน
โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคที-มีวดั เป็ นศูนย์ รวมของชุมชน เพื-อเป็ นสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนในอีกทางหนึ-ง โดยในปี 255~ กลุ่มทิสโก้ ได้ เป็ น
เจ้ าภาพจัดงานทําบุญทอดกฐิ นสามัคคีร่วมกับชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทัว- ประเทศ รวม 7 ครัง) ได้ แก่ วัดหนองงูเหลือม จ.ชลบุรี, วัดป่ าธรรมสุข จ.
จันทบุรี, วัดเกรี ยงไกรกลาง จ.นครสวรรค์, วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี และวัดท่าเรื อ จ.ภูเก็ต
3. สนับสนุนด้ านศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับเครื อข่าย
กลุ่มทิสโก้ ให้ การสนับสนุนโครงการสร้ างหอเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื-อเป็ นเครื- องหมายของ
ความศิวิไลซ์ใหม่สําหรับชุมชนภาคใต้ และสนับสนุนมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ เพื-อส่งเสริ มศิลปะดนตรี สากลคลาสสิคซึง- เป็ นสื-อสัญลักษณ์
ของการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ ด้ วย
สิ,งแวดล้ อม
i.6 โครงการปลูกป่ าถาวร
กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั กิจกรรมปลูกป่ าและบํารุงรักษาต้ นไม้ ในโครงการปลูกป่ าถาวรมาอย่างต่อเนื-องเกือบทุกปี ตังแต่
) ปี 2534 เป็ นต้ นมา
เพื-อกระตุ้นจิตสํานึกและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เข้ าร่วม โดยในปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ จดั กิจกรรมขึ )น y กิจกรรม ได้ แก่
- กิ จกรรม “ปลูก ต้ น ไม้ ...รั ก ษ์ ป่ านํ า) กร่ อย” ร่ ว มกับโครงการ "ลูกพระดาบส สมุท รปราการ ตามพระราชดํ าริ " มี พนักงานใน
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล รวม 120 คน ร่ วมกันปลูกกล้ าไม้ จํานวน x,500 ต้ น ประกอบด้ วยกล้ าไม้ ที-เหมาะสมกับสภาพดิน เช่น ลําแพน ตะบูน
ขาว สมอทะเล โพธิ•ทะเล โปร่ งแดง ฝาดดอกแดง เป็ นต้ น คิดเป็ นพื )นที-ราว 2 ไร่ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จ.สมุทรปราการ
พร้ อมนําคณะพนักงานร่ วมเรี ยนรู้ กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ได้ แก่ การเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ-งพาตนเองตามแนวพระราชดําริ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ-มมูลค่าสินค้ าเกษตร สมุนไพร การใช้ พลังงานทดแทน และอื-นๆ ซึ-งโครงการจัดทําเป็ นสถานที-ฝึกอบรม ฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน และศึกษาดูงานของนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทัว- ไปด้ วย
- กิจกรรม “เพาะกล้ าน่าเรี ยนรู้ ” ร่ วมกับศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ นครราชสีมา กรมป่ าไม้ ซึ-งเป็ นหนึ-งในศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ ที-ใหญ่ที-สดุ
ของประเทศไทยและมีศกั ยภาพสามารถเพาะพันธุ์กล้ าไม้ เพื-อสนับสนุนการเพาะชําต้ นกล้ าจํานวน 7,000 ต้ น นําไปใช้ ในโครงการปลูกป่ า ทัง)
ภาครัฐและเอกชนต่อไป
ผลงานปลูกป่ ากลุ่มทิสโก้
ปี 2534 ถึง 2555

จํานวนต้ นไม้ ท, ปี ลูก (ต้ น)
346,500

1,098

x,500

2

348,000

1,100

ปี 2556
รวม

พืนl ที, (ไร่ )

นอกจากกิจกรรมปลูกป่ าและเพาะกล้ าแล้ ว กลุม่ ทิสโก้ ยงั ให้ การส่งเสริ มการอนุรักษ์ ทรัพยากรและรณรงค์ลดภาวะโลกร้ อน โดยการ
สนับสนุนกิจกรรม United Nations Environment Programme Finance Initiative อย่างต่อเนื-อง ส่วนในด้ านอาคารสํานักงาน กลุ่มทิสโก้ ได้
10-14

ส่วนที 2 หัวข้อที 10 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
กําหนดแนวปฏิบตั ิด้านสิ-งแวดล้ อมภายในอาคารสํานักงาน โดยให้ ความสําคัญและส่งเสริ มการสร้ างจิตสํานึกแก่พนักงานในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร อาทิ ช่วยกันปิ ดไฟดวงที-ไม่จําเป็ น การปิ ดคอมพิวเตอร์ ตอนพักกลางวัน การวางแผนการเดินทาง การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์สํานักงานที-เป็ นมิตรต่อ
สิ-งแวดล้ อม การประหยัดการใช้ กระดาษ และการลดปริ มาณขยะ อีกทังกิ
) จกรรม “แยกกระดาษ...สร้ างโอกาสให้ น้องเรี ยน” ซึ-งเป็ นการรณรงค์ให้
พนักงานแยกประเภทกระดาษที-ใช้ เพื-อนําไปขายสร้ างรายได้ แล้ วนําไปสมทบทุนการศึกษาให้ กับเด็กนักเรี ยนที-ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปี นีม) ีรายได้
สมทบเพิ-มทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ได้ ถึง xŒŒ ทุน
บรรษัทภิบาล
i.7 การสนับสนุนกิจกรรมด้ านบรรษัทภิบาล
กลุม่ ทิสโก้ ยดึ มัน- ในมาตรฐานสูงสุดด้ านจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที-ดี ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจต้ องดําเนินควบคูไ่ ปกับการ
เป็ นพลเมืองที-ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มที-เกี-ยวข้ อง ได้ กําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" (Corporate Governance
Policy) อ้ างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที-ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี y7}v ตามแนวทางที-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ-ง
ครอบคลุมโครงสร้ างการกํากับดูแล แนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ โครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน หน้ าที-ของหน่วยงานกํากับดูแล และนโยบายการ
ปฏิบตั ิงานแบบรวมศูนย์ เพื-อให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ อย่างเคร่งครัด มีการจัดทํา “แนวปฏิบัติใน
การกํากับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Code of Conduct) เพื-อเป็ นแนวทางให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับที-เกี-ยวข้ อง เพื-อให้ มนั- ใจว่าทุกบริ ษัทในกลุ่มดําเนิ นธุรกิจด้ วยความรับผิ ดชอบสูงสุด มีความโปร่ งใส และ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน (รายละเอียดส่วนที- y หัวข้ อ v.x)
จากนโยบายและการปฏิบตั ิอย่างเต็มที-และเคร่ งครั ด กลุ่มทิสโก้ จึงมีความพร้ อมในการขยายผล ทัง) ในการเผยแพร่ แนวคิด การ
เปลี-ยนแปลงทัศนคติ ไปสู่การปฏิบตั ิ ในปี y77} กลุ่มทิสโก้ จึงได้ ร่วมในโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเพื,อการต่ อต้ านการ
ทุจริ ต ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้ าแห่งประเทศไทย หอการค้ าต่างชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้ จดั ทํา "นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ต" เพิ-มเติม เพื-อให้
บริ ษัทในกลุม่ มีการบริ หารจัดการด้ วยความซื-อสัตย์สจุ ริ ต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และในปี y77~ กลุ่มทิสโก้ เป็ นหนึ-งในสมาชิกกลุ่ม
แรกของแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย ซึง- ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
อีกทังการจั
)
ดแสดงนิทรรศการด้ านการกํากับดูแลกิจการในงานสัมมนาต่างๆ เพื-อเผยแพร่ แนวทางในการดําเนินงานและการปฏิบตั ิไปสู่สาธารณะ
ซึ-งมีหน่วยงาน องค์ กร หรื อสถาบัน ทัง) ภาครัฐ รัฐวิสาหกิ จและภาคธุรกิจเอกชน ให้ ความสนใจสอบถามข้ อมูลเป็ นอย่างดี ได้ แก่ กิ จกรรมของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกิจกรรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
เหล่านี )ล้ วนเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเพื-อเป็ นการกระตุ้นให้ ทกุ ภาคส่วนของสังคมตระหนักและเข้ าใจถึง
ผลกระทบของการคอร์ รัปชั-น นํ าไปสู่การเปลี-ยนแปลงให้ เกิ ดขึน) กับสังคมไทย กลุ่มทิสโก้ จึงได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้ านคอร์ รั ปชั,นใน
ระดับมหภาคเป็ นประจําทุกปี ได้ แก่ การเดินรณรงค์ “ACT NOW ร่ วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ในวันต่อต้ านคอร์ รัปชั-น ณ สยามพารากอน และ
กิจกรรม “เดิน-วิ-ง-ปั- น ต้ านโกง” ณ สนามหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือขององค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน- (ประเทศไทย) หอการค้ าไทย
หอการค้ าต่างชาติ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนองค์กรภาคี
โดยมีคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน เข้ าร่วมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
สรุ ปกิจกรรมความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกลุ่มทิสโก้ ปี 2556
แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

a. การให้ โอกาสทางการศึกษา ทุนการศึกษา *
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VWW\

VWWW

VWWX

19,715,000

19,586,000

27,023,000

y~,vv‹,ŒŒŒ

312,505

w~w,‹xŒ

ทิสโก้ เพื-อพัฒนาศักยภาพครู
ฟื น) ฟูสถานศึกษา

1,950,581

โครงการพิเศษ
V. การให้ ความรู้ ทางการเงิน

TISCO Fun-nancial Champion

i. การสนับสนุนกิจกรรมทาง

รณรงค์บริ จาคโลหิตทัว- ประเทศ
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334,794
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แนวทางการดําเนินงาน
สังคม สิ,งแวดล้ อม และ
บรรษัทภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

VWWi

VWW\

ส่งเสริ มการพึง- พาตนเองแก่ชมุ ชน
ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบ
อาชีพ *

VWWW

VWWX

787,720

302,279

xwx,612

123,048

457,085

531,696

ส่งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม

6,193,999

1,886,899

2,192,799

1,460,999

ปลูกป่ าถาวร

1,985,000

603,087

1,160,437

329,‘Œ‹

บรรษัทภิบาล

‹‘v,‹Œv

สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับเครื อข่าย

x,}ŒŒ,ŒŒŒ

1,221,473

1,144,131

3,445,000

การบรรเทาทุกข์และฟื น) ฟูภยั พิบตั ิ

y,‘7y,ŒŒŒ

12,752,684

6,759,840

286,242**

iV,952,611

36,592,691

40,593,187

40,186,572

รวม

หมายเหตุ
* กลุม่ ทิสโก้ สนับสนุนผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ในปี y77~ ส่วนของทิสโก้ บริ จาคสมทบรวม w.7 ล้ านบาท
** โครงการฟื น) ฟูหลังวิกฤติอทุ กภัย ได้ บนั ทึกเป็ นงบประมาณปี y77}-y777 โครงการต่างๆ แล้ วเสร็ จในปี y77~

วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการในการนําแนวคิดหรื อนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ด้ านการพิจารณากิจกรรมและโครงการต่างๆ ทังที
) -เป็ นโครงการหลักต่อเนื-อง และโครงการอื-นๆ คณะผู้บริ หารเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษาและ
อนุมตั ิงบประมาณค่าใช้ จา่ ยโดยมีคณะทํางานแต่ละโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน และเน้ นการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการดําเนินโครงการ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา
ปั จจัยหลักที-ชว่ ยส่งเสริ มให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถถ่ายทอดแนวคิดและนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรมก็คือ วัฒนธรรมองค์กรทีส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม ในแต่ละโครงการจะมีการแต่งตังผู
) ้ รับผิดชอบโครงการและคณะทํางานเพื-อกําหนดแผนงาน นําเสนองบประมาณและดูแลให้
การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างต่อเนื-อง มีการติดตามและประเมินผลเพื-อปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพเป็ นระยะๆ นอกจากนี ) ยังต้ องมีการสื-อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมํ-าเสมอเพื-อส่งเสริ มความร่วมมือที-ดีจากสมาชิกในองค์กร
กิจกรรมที-ดําเนินการผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ประธานเจ้ าหน้ าที-บริ หารและผู้บริ หารอาวุโสของกลุม่ ทิสโก้ จํานวน 3 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อยู่ในคณะกรรมการมูลนิ ธิทิสโก้ ฯ ร่ วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอื-นๆ อีก 6 คนเพื-อร่ วมกํ าหนดทิศทางและนโยบาย รวมทังดู
) แลการดําเนิ นกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ ให้ เป็ นไปอย่างราบรื- น ผ่านคณะทํางานซึง- ปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ที-กําหนด โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะทําหน้ าที-พิจารณาคําขอรับบริ จาค
ที-มีผ้ แู สดงความจํานงยื-นขอมาในแต่ละปี ซึ-งจะพิจารณาปี ละครัง) ในช่วงต้ นปี การศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรี ยนที-ขาดแคลน นอกจากนี )
ยังมีตัวแทนพนักงานในกลุ่มทิสโก้ อีกจํานวน 20 คน ทําหน้ าที-เป็ นคณะทํางานมีวาระ 2 ปี ทํางานร่ วมกับพนักงานของมูลนิ ธิทิสโก้ ฯ รวมถึง
พนักงานจิตอาสาจํานวนกว่า 300 คน ที-สละเวลามาช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื- องตลอดปี ในด้ านต่างๆ อาทิ การคัดย่อประวัติ
นักเรี ยนที-ขอรับทุนการศึกษา การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี ร่วมเดินทางติดตามผลการศึกษาของนักเรี ยนทุน ช่วยเผยแพร่ กิจกรรมและจัด
กิจกรรมการกุศลระดมเงินบริ จาคสมทบทุนมูลนิธิฯ เป็ นต้ น
วิธีก ารรายงานผลการปฏิ บัติต ามแผนต่อคณะกรรมการเพื-อการติดตามและทบทวนการดํ าเนิ นงานตามแนวคิด หรื อนโยบายของ
คณะกรรมการ เนื-องจากการดําเนินโครงการหลักซึ-งเป็ นโครงการต่อเนื-องระยะยาว และดําเนินการผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ซึ-งมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ
และคณะทํางานเป็ นผู้ดําเนินการ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที-บริ หาร และผู้บริ หารดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่ในคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการ
จะรับทราบรายงานการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ และกิจกรรมเพื-อสังคมอื-นๆ ของกลุม่ ทิสโก้ ในที-ประชุมกรรมการเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี ) กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นประจําทุกปี เพื-อเผยแพร่ แนวคิดและผลงานด้ านกิจกรรม
เพื-อสังคมที-กลุ่มทิสโก้ มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน นอกเหนือจากเนือ) หาทัว- ไปของรายการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที-กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั ทํา
และบรรจุไว้ ในรายงานประจําปี
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10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ,มเติมเกี,ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี,ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั,น
กลุม่ ทิสโก้ ออกแนวปฏิบตั ิเกี-ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี-ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน- โดยมีวตั ถุประสงค์เพื-อกําหนดการปฏิบตั ิงานที-เกี-ยวข้ อง
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต (Anti Corruption Policy) และให้ มีผลบังคับใช้ กับคณะกรรมการ, ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนใน
กลุม่ ทิสโก้ โดยแนวปฏิบตั ิเกี-ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี-ยวข้ องเกี-ยวกับคอร์ รัปชัน- ของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รวบรวมแนวปฏิบตั ิในเรื- องที-อาจจะถูกใช้ เป็ น
ช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน- , ช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อสงสัย การสื-อสารและการอบรม การเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก การรายงานผลต่อ
ผู้บริ หารระดับสูง และการตรวจสอบและการให้ ความเชื-อมัน- ในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
) )เพื-อให้ เกิดความมัน- ใจว่า ผู้บริ หารและพนักงานในทุกระดับชันจะ
)
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมสําหรับแต่ละสถานการณ์
โดยในปี y77‹ กลุ่มทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิเป็ นแนวร่ วมในการต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทยใน
“การประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตภาคเอกชนไทย” ซึ-งจัดโดยสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้ าไทย หอการค้ างต่างชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื-อร่วมกันส่งเสริ มให้
เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) นีเ) ป็ นโครงการระดับชาติทีได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ หรื อ ป.ป.ช. และ Center for International
Private Enterprise (CIPE) และได้ มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื-อง
การดําเนินการการป้องกันการมีสว่ นเกี-ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน- ที-กลุม่ ทิสโก้ ดําเนินการไปแล้ ว ได้ แก่
ุ ธรรม (Integrity) เป็ นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื-อให้ พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้
1. กําหนดให้ ความซื-อสัตย์ มีคณ
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างซื-อสัตย์ สจุ ริ ต ยึดมัน- ในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้ บริ การ
ลูกค้ า พร้ อมทังปลู
) กฝั งค่านิยมนี )ให้ แก่พนักงานตังแต่
) วนั แรกที-เข้ าทํางานและตลอดระยะเวลาที-เป็ นพนักงาน
2. จัดให้ มีการประเมินความเสี-ยงด้ านการทุจริ ต (Corruption Risk) เป็ นประจําพร้ อมกับการประเมินความเสี-ยงประจําปี
3. บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายและการปฏิบตั ิงาน เรื- อง ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน- ให้ มีความสอดคล้ องกับความเสี-ยงที-ประเมิน โดยมี
การทบทวนแนวปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับความเสี-ยงเป็ นประจําทุกปี พร้ อมทัง) กํ าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด
สําหรับพนักงานที-มีสว่ นเกี-ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน4. จัดให้ มีการอบรมและการสื-อสารให้ พนักงานรั บทราบความเสี-ยงและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื- อง รวมทัง) บรรจุเป็ นเนื อ) หาในการ
ประเมินผลประจําปี ของพนักงาน (Competency KPI)
5. จัดให้ มีชอ่ งทางการรับเรื- องร้ องเรี ยนเบาะแสการมีสว่ นร่วมในการคอร์ รัปชัน- โดยมีชอ่ งทางรับเรื- องจากบุคคลภายนอกและพนักงาน
ภายใน โดยเรื- องที-ได้ รับการร้ องเรี ยนจะถูกนําไปสืบหาข้ อเท็จจริ ง และข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ
6. คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์การต่อต้ านผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรื อ กลุ่ม
ความร่วมมืออื-นที-ต่อต้ านการทุจริ ต เช่น การประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ใน
การต่อต้ านการทุจริ ตภาคเอกชนไทย ครัง) ที- } และ กิจกรรม “เดิน วิ-ง ปั- น ต้ านโกง” ในวันที- x7 ธันวาคม y77~ ณ สนามหลวง เป็ น
ต้ น
ทังนี
) ) รายละเอียดนโยบายมีการเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริ ษัทในส่วนการกํากับดูแลกิจการ เพื-อให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี-ยวข้ องได้
รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตของบริ ษัทอย่างทัว- ถึง (ดูรายละเอียดเพิ-มเติมเกี-ยวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของกลุ่มทิสโก้ ได้ ที-เว็บไซต์
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html)
ในปี y77~ นี ) กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัลทีแ- สดงให้ เห็นว่า ได้ มีการนํานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน- มาปฏิบตั ิใช้ จริ ง
ในองค์กรได้ อย่างประสบผลสําเร็ จ ซึง- รางวัลที-สาํ คัญที-ได้ รับในปี นี ) ได้ แก่
-

รางวัลองค์ กรโปร่ งใส ประจําปี ปี VWWW (NACC Integrity Award 2012) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ-งเป็ นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริ ยธรรมและความซื-อสัตย์สจุ ริ ต ซึ-งกลุ่มทิสโก้ เป็ น x ใน } องค์กร และ
เป็ นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที-ได้ รับรางวัลเกียรติยศนี )
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-

การประกาศรายชื,อเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบั ติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจ ริ ต โดยผ่า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมฯ โดยกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับการรับรองให้ เป็ น x ในสถาบันการเงินกลุ่มแรกที-ได้ รับการรับรองว่า มีแนวปฏิบตั ิที-ดี
ในการในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน- ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน- ในระดับประเทศ

10.6 การรั บรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที,ได้ รับในปี 2556
กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัลต่างๆ ที-เกี-ยวข้ องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นเครื- องสะท้ อนให้ เห็นถึงมาตรฐานในการดําเนินนโยบายและผล
การดําเนินงานที-โดดเด่นในสาขาธุรกิจต่างๆ โดยรางวัลที-ได้ รับในปี 2556 มีดงั นี )
รางวัลองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่ งใส” (NACC Integrity Awards) ครัง) ที- 3 ประจําปี 2555 จัดโดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อันเป็ นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื-อสัตย์สจุ ริ ต ที-มอบให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที-ดําเนินกิจการด้ วยความโปร่ งใส โดย มีเกณฑ์พิจารณาทังสิ
) )น 7 หมวด คือ ความรับผิดชอบ
การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
และการเคารพต่อการปฏิบตั ิตามแนวทางสากล
สุดยอดนายจ้ างดีเด่ นแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2556 (Aon Hewitt Best Employers in Thailand 2013)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัล “สุดยอดนายจ้ างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจําปี 2556” (Aon Hewitt Best
Employers in Thailand 2013) จากผลสํารวจของสถาบันระดับเอออน ฮิววิท ร่ วมกับสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิ จศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้ นการสํารวจองค์กรใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. ความผูกพันของพนักงานที-มีต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2.
การสร้ างแบรนด์ที-ดงึ ดูดและน่าสนใจ (Compelling Employer Brand) 3. ภาวะผู้นําที-โดดเด่นและมีประสิทธิ ภาพ (Effective Leadership) และ 4.
การสร้ างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมที-ส่งเสริ มการทํางานที-ม่งุ เน้ นผลงาน ( High Performance Culture ) โดยเอออน ฮิววิท ได้ จดั การสํารวจ
Best Employers ใน 10 ประเทศทัว- เอเชียแปซิฟิก
รางวัลคณะกรรมการแห่ งปี 2556 (Board of The Year 2013)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการแห่งปี 2556 (Board of the Year Awards
2013) กลุ่มทิสโก้ ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติดงั กล่าวถึง 2 รางวัล ได้ แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive
Practices) และรางวัล คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (◌ฺ Audit Committee of the Year) โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ร่ วมด้ วย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียน ภายใต้ โครงการคณะกรรมการแห่งปี ที-จดั ขึ )นเพื-อเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการที-มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิ ผล เพื-อกระตุ้นให้ เกิด
การตื-นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน และส่งเสริ มให้ มีการกํากับดูแลกิจการที-ดี
รางวัลเกียรติยศแห่ งความสําเร็ จ ด้ านบริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบ าลดีเยี,ยม 2556 (Top Corporate
Governance Report Awards 2013)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็ จ (SET Award of Honor) ด้ าน บริ ษัทจดทะเบียนด้ าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี-ยม2556 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ-ง
จัดขึน) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที-มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนทีรักษาความเป็ นเลิศด้ านการปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที-ดีเป็ นอันดับหนึ-งติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยใช้ ข้อมูลที-บริ ษัทจด
ทะเบียนเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และเว็บไซต์ รวมทังหนั
) งสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
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รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่ น (Outstanding Investor Relations Awards 2013)
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ-งจัดขึน) โดย
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยเป็ นรางวัลที-มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที-มีความโดดเด่นด้ านการ
ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง- จะให้ ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วมของทังองค์
) กรในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
บริ ษัทหลักทรั พย์ ดีเด่ น ด้ านการให้ การบริ การหลักทรั พย์ แก่ นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards
2013 – Retail Investors)
บริ ษัท หลักทรั พย์ ทิส โก้ จํ ากัด รั บ รางวัล บริ ษั ทหลัก ทรั พย์ ดีเด่น ด้ านการให้ การบริ ก ารหลักทรั พย์ แ ก่นักลงทุนบุค คล 2556 หรื อ
Outstanding Securities Company Awards 2013 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ-งจัดขึน) โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที-มอบให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ที-มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่น และมีคณ
ุ ภาพบริ การที-ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที-มีคณ
ุ ภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที-หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้ อมูลใน
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสําคัญด้ านต่างๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของลูกค้ าและการที-บริ ษัทและเจ้ าหน้ าที-ของบริ ษัทมีการปฏิบตั ิ
ที-ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
บริ ษัทหลั กทรั พ ย์ ดี เ ด่ น ด้ านการให้ บ ริ การแก่ นักลงทุ นสถาบั น (Outstanding Securities Company Awards 2013
– Institutional Investors)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด รับรางวัล บริ ษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้ านการให้ บริ การแก่นักลงทุนสถาบัน หรื อOutstanding Securities
Company Awards 2013 - Institutional Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ-งจัดขึน) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที-มอบให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ที-มีผลการดําเนินงานดีเด่น และมีคณ
ุ ภาพบริ การที-ดี
และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที-มีคณ
ุ ภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที-หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้ อมูลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจาก
ผลงานสําคัญด้ านต่างๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของลูกค้ าและการที-บริ ษัทและเจ้ าหน้ าที-ของบริ ษัทมีการปฏิบตั ิที-ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
ธนาคารทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็ นอย่างยิ$ง โดยเน้ นให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สามารถป้องกัน
ธนาคารทิ สโก้ ไม่ให้ เกิ ดความเสี ยหายหรื อจากการที$ผ้ ูบริ หารหรื อผู้ปฏิ บัติ งานจะนํ า ไปใช้ หรื อหาประโยชน์ โดยมิ ชอบ ในขณะเดี ยวกัน ก็ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญต่อข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นของผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆที$
เกี$ยวข้ อง
การกํากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี$ยง
ระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้ อยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ ษัทผ่านทางคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยโครงสร้ างสําคัญของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้ มีรายละเอียดดังแสดงในหน้ า 7-8 โดยธนาคารทิสโก้ มีการการกํากับ
ดูแลกิจการที$ดีและควบคุมภายในแบบรวมศูนย์อยูท่ ี$บริ ษัทใหญ่และเป็ นไปตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
โครงสร้ างสําคัญดังนี :
. คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ดูแลระบบการควบคุมภายในทังหมดของธนาคารทิ
:
สโก้ โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที$ดีและ
เกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ$งมีการแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
:
จด้ านต่างๆ สําหรับบริ ษัทซึ$งเป็ นบริ ษัทใหญ่ มี
การแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
:
จด้ านเพื$อดูแลความเสี$ยงและควบคุมการปฏิบตั ิงานที$เกี$ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริ หารความ
เสี$ยง คณะกรรมการกํากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบริ ษัทย่อยอื$นๆรวมถึงธนาคารทิสโก้ นัน: มี
การแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
:
จด้ านเพื$อดูแลความเสี$ยงและควบคุมการปฏิบตั ิงานที$เกี$ยวข้ องให้ สอดคล้ องกับความสําคัญและความซับซ้ อน
ของธุรกิ จที$เกี$ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริ หารความเสี$ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื$อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื$อที$มี
ปั ญ หา โดยมีก ารกํ าหนดแนวนโยบายสํ าหรั บ การควบคุมภายในรวมไปถึ งนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการและการบริ หารความเสี$ย งอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ทําหน้ าที$โดยอิสระที$จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ$ง
จัดทําโดยคณะกรรมการบริ หารทุกปี โดยเปรี ยบเทียบกับความเสี$ยงที$เกิดขึน: กับธนาคารทิสโก้ ทบทวนนโยบายและแนวทางในการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลกําหนดแนวทางของคณะกรรมการกํากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงานและคณะกรรมการตรวจสอบใน
บริ ษัทย่อยต่างๆ เพื$อประเมินความถูกต้ องและโปร่ งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริ ษั ท และประเมินว่ามี ระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอในทุกการปฏิบตั ิงาน และเป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎหมายและข้ อกําหนดที$มีการบังคับใช้ จากทางการ และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป สําหรับบริ ษัทย่อยอื$นที$มีความสําคัญและอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทางการจะกําหนดให้ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของแต่ละบริ ษัท โดยในส่วนของธนาคารทิสโก้ นัน: คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารจะถูกแต่งตังโดยบริ
:
ษัท โดยมีทําหน้ าที$โดยอิสระที$จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและ
ประเมินความถูกต้ องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎหมายและข้ อกําหนด
ที$มีการบังคับใช้ จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท สําหรับการตรวจสอบ
ควบคุมภายในบริ ษัทอื$น ๆ จะรายงานมาที$คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทโดยตรง
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี$ยง
ธนาคารทิสโก้ ได้ มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี$ยงแบบบูรณาการ ทังในระดั
:
บภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับ
กิจกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื$อให้ มั$นใจว่า องค์ กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพ รวมทังสามารถ
:
ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ อย่างเหมาะสม ซึง$ ภาพรวมของระบบการควบคุมภายทัง: A องค์ประกอบที$สําคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี :
1) สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ ได้ จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมที$ส่งเสริ มการควบคุมภายใน เริ$ มตังแต่
: การกําหนดคุณค่าขององค์กรโดยคณะกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทให้ มีความซื$อสัตย์และมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั งิ าน, การบริ หารจัดการที$คณะกรรมการมีความเป็ น
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อิสระจากฝ่ ายบริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที$กํากับดูแลการจัดการของคณะผู้บริ หาร และกํากับพัฒนาการดําเนินการ
ด้ า นการควบคุมภายในอย่ า งใกล้ ชิด , การจัด ให้ มี โครงสร้ างสายการรายงาน, การกํ า หนดอํ า นาจในการสั$งการและความ
รับผิดชอบที$เหมาะสมกับลักษณะงานเพื$อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทัง: การบริ หารทรัพยากรบุคคล ที$ม่งุ เน้ นในการจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที$มีความรู้ ความสามารถ และกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที$และความรั บผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื$อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธนาคารทิสโก้
2) การประเมิ นความเสี ยง
ธนาคารทิ ส โก้ จัด ให้ มีร ะบบการบริ ห ารความเสี$ ย งและการควบคุม ภายในเป็ นอย่ า งดี โดยได้ มี ก ารแต่ งตัง: และมอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี$ยงทําหน้ าที$รับผิดชอบในการจัดทํานโยบายบริ หารความเสี$ยง แนวทางการบริ หารความเสี$ยงสําหรับ
ความเสี$ยงที$สําคัญ รวมทัง: การกําหนดขี ดจํากัดความเสี$ยง นอกจากนีค: ณะกรรมการบริ หารความเสี$ยงทําการประเมินและวัด
ระดับความเสี$ยงที$สําคัญ ได้ แก่ ความเสี$ย งด้ านสิน เชื$อ ความเสี$ย งด้ านตลาด ความเสี$ยงด้ านการจัดหาเงิน ความเสี$ยงด้ า น
ปฏิบตั ิการ และความเสี$ยงด้ านการทุจริ ต การจัดการภายใต้ กรอบการบริ หารความเสี$ยงมีการกําหนดให้ จะต้ องมีการติดตามและ
วัดผล, การรายงานความเสี$ยงให้ กบั ผู้บริ หารรับทราบอย่างสมํ$าเสมอ ทังนี
: : หน่วยงานบริ หารความเสี$ยงจะทําหน้ าที$ติดตามผลการ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิด้านการบริ หารความเสี$ยง และจะมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารความเสี$ยงโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายอย่างสมํ$าเสมอ
3) การควบคุมการปฎิ บตั ิ งาน
ธนาคารทิสโก้ ได้ ออกแบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและการปฏิบตั ิงาน เพื$อช่วยลดความเสี$ยงที$จะทําให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ อยู่ในระดับที$ย อมรั บ ได้ พร้ อมทัง: แบ่งแยกหน้ าที$อย่างเหมาะสม และให้ ค วามสําคัญกับการกํ าหนด
นโยบายและขันตอนการปฏิ
:
บตั ิงาน รวมทังการนํ
:
าเทคโนโลยีที$เหมาะสมมาใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
นอกจากนี : บริ ษัทมีนโยบายเพื$อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็ นรายการที$กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
4) ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล
ธนาคารทิสโก้ ได้ ดําเนินการให้ มีข้อมูลที$เกี$ยวข้ องและมีคณ
ุ ภาพ เพื$อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที$
กําหนดไว้ รวมทัง: มีการกํ าหนดกระบวนการในการสื$อสารข้ อมูลภายในและภายนอกองค์ กร ที$จําเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การ
ควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที$วางไว้ รวมทังมี
: ชอ่ งทางในการรับเรื$ องเกี$ยวกับประเด็นที$อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
5) ระบบการติ ดตามผล
ธนาคารทิ ส โก้ มีก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุมภายใน เพื$ อให้ มั$น ใจได้ ว่ า การควบคุมภายในยัง ดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพอยู่เสมอ โดยจัดให้ มีช่องทางในการรายงานและสื$อสารข้ อมูลข้ อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที$
รั บ ผิ ด ชอบอย่า งทัน ท่ว งที และกํ า หนดช่ องทางนํ า ผลการปฏิ บัติ ต ามการควบคุมภายในรายงานต่อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และ
คณะกรรมการอย่างสมํ$าเสมอ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง: ที$ 1/2557 เมื$อวันที$ 87 กุมภาพันธ์ 8AAY โดยมีกรรมการอิสระทัง: 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทัง:
Z ท่าน เข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยอนุมัติแบบประเมินที$ฝ่ายบริ หารจัดทําและ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ วสรุ ปได้ ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ A องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุม ภายในองค์ ก ร การประเมิ น ความเสี$ ย ง การควบคุมการปฏิ บัติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื$ อ สารข้ อมูล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที$จะดําเนินการ
ตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
: ระบบควบคุมภายในในเรื$ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
จากการที$กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที$
เกี$ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื$น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที$เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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ส่วนที 2 หัวข้อที 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี ยง
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีมีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้สอบ
บัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีค วามเห็ น แตกต่า งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ดูรายละเอี ย ดเพิ$ มเติ มในเอกสารแนบ 5 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี : บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึ$งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ไม่ได้ มีความเห็นเพิ$มเติมต่อระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษัทในปี 2556 แต่อย่างใด
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท
เพื$อให้ เป็ นไปตามการกํากับดูแลกิจการที$ดีของกลุม่ ทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ ได้ ใช้ บริ การงานตรวจสอบภายในและงานกํากับจากบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่แต่งตังหั
: วหน้ าฝ่ าย ดังนี :
(1) หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื$อวันที$ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ครัง: ที$ 12/2556 ได้ แต่งตัง: คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ให้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีผลตัง: แต่วันที$ 1 กุมภาพัน ธ์ 2557 เนื$ องจากมีคุณ สมบัติเหมาะสมที$จะปฏิบัติหน้ าที$ โดยมี
ประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบ และ ได้ สนับสนุนการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี ทังนี
: : การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง: ถอด
ถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3
(2) หัวหน้ าฝ่ ายกํากับ (Compliance Department)
ธนาคารทิ ส โก้ มอบหมายให้ คุณ สกรรั ต น์ มานุว งศ์ ดํ า รงตํ า แหน่ งเป็ นหัว หน้ า ฝ่ ายกํ า กับ -ธุ รกิ จธนาคาร (Compliance-Banking
Business Department) เพื$อทําหน้ าที$กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที$กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้
ทังนี
: : ฝ่ ายกํากับอยู่ภายใต้ สายบังคับบัญชาของสํานักกํากับดูแลกิจการ (Governance Office) ซึ$งบริ ษัทใหญ่มอบหมายให้ คณ
ุ ไพรัช ศรี วิไลฤทธิm
ดํารงตําแหน่ง หัวหน้ าสํานักกํากับกิจการ โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าปรากฎในเอกสารแนบ Z
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ส่วนที 2 หัวข้อที

รายการระหว่างกัน

1 . รายการระหว่ างกัน
ในปี 6 ธนาคารทิสโก้ มีรายการทางธุรกิจกับบริ ษัทในกลุ่ม ซึ!งเป็ นรายการที!สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้ และเป็ นไป
ตามเกณฑ์ กํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และได้
เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.34
1 .1

มาตรการหรื อขันตอนการอนุ มัติการทํารายการระหว่ างกัน
ธนาคารจะพิจารณาการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง โดยถือเสมือนเป็ นการทํารายการที!กระทํากับบุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทัง< นี < กลุ่มทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเพื!อความ
โปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดี
1 .2

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ธนาคารได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิ!งต่อระบบการบริ หารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพ ตามกรอบการกํากับดูแลกิ จการที!ดี (Good
Governance) และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที!เกี!ยวข้ อง นอกจากนี < กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ให้ มีนโยบายการทํารายการระหว่าง
บุคคล/หน่วยงานที!มีความเกี!ยวข้ อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้ กับบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ทงหมด
ั<
กลุ่มทิสโก้ จึงไม่มีนโยบาย
สนับสนุนการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม หากต้ องมีการทํารายการ รายการดังกล่าวจะเป็ นไปตามธุรกิ จ
ปกติของกลุม่ ทิสโก้

-

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ

ส่ วนที่ 3
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงิ นของธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน) สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดย
รายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี ผู้สอบบัญ ชี เห็นว่างบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงิ นของธนาคารทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน) สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดย
รายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี ผู้สอบบัญ ชี เห็นว่างบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินของธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรั พย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บ
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรั บ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บ
หัก: รายได้ รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อการปรั บมูลค่าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บสุทธิ
ทรั พย์สินรอการขายสุทธิ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์อื่น
รวมสินทรั พย์
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903,069
29,983,895
22,450
2,595,951
46,911

1,045,647
31,370,138
41,863
4,912,832
43,956

1,130,135
52,777,951
28,220
10,029,363
-

196,934,575
222,666
197,157,241
(17,321,366)
(4,098,963)
(3)
175,736,909
257,736
518,331
100,304
103,387
1,248,831
211,517,774

261,696,683
322,266
262,018,949
(23,030,237)
(4,687,644)
(3)
234,301,065
266,241
63,139
392,541
64,638
2,621,881
275,123,941

307,220,484
493,055
307,713,539
(26,394,058)
(5,774,792)
275,544,689
114,923
16,067
742,371
39,821
1,606,168
342,029,708

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เงินรั บฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ ยืม
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 819,171,178 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
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38,059,886
10,857,981
448,049
270,360
143,786,767
83,767
1,380,677
400,484
2,425,738
197,713,709

220,633,709
9,943,228
652,310
21,565,619
131,686
45,690
1,726,436
257,464
1,237,859
3,726,262
259,920,263

265,547,495
12,283,394
344,864
310,945
36,955,619
144,553
119,720
1,627,704
302,283
655,337
4,165,434
322,457,348

11,002,000

11,002,000

8,191,713

1
7,281,521
7,281,522
130,451
106,410

1
7,281,521
7,281,522
130,451
3,383

1
8,191,712
8,191,713
1,120,738
244,503

846,100
5,439,582
13,804,065
211,517,774

984,000
6,804,322
15,203,678
275,123,941

984,000
9,031,406
19,572,360
342,029,708

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บงวดสิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
รายได้ ดอกเบี ้ย

11,556,819

14,205,581

17,919,291

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

(5,260,491)

(7,871,743)

(9,884,932)

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ

6,296,328
1,614,351

6,333,838
2,495,539

8,034,359
3,294,413

(61,577)

(73,367)

(77,481)

1,552,774
58,599

2,422,172
146,047

3,216,932
16,963

24,637

117,933

38,592

ค่าปรั บที่เกี่ ยวเนื่องจากเงินให้ สินเชื่อ

192,900

233,855

263,861

รายได้ ค่าส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกั บธุรกิ จเช่าซื ้อ

538,092

1,259,511

736,858

รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ๆ

409,383

132,653

108,578

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกั บธุรกิ จเช่าซื ้อ

9,072,713
598,701

10,646,009
1,422,668

12,416,143
900,370

รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ

8,474,012

9,223,341

11,515,773

ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนักงาน

1,472,728

1,710,317

1,684,416

480

480

160

ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

660,357

719,937

764,242

ค่าภาษีอากร

217,382

161,287

205,117

ค่าใช้ จ่ายการบริ หารงานสนับสนุน

802,810

1,029,720

1,102,927

ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ

448,172

491,518

523,190

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

3,601,929
1,065,609

4,113,259
1,564,282

4,280,052
3,641,626

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

3,806,474
1,176,565

3,545,800
788,777

3,594,095
716,894

กําไรสําหรั บปี

2,629,909

2,757,023

2,877,201

(15,708)

(507)

2,937

-

-

298,463

ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกั นภัย

(11,124)

(20,655)

6,526

การป้องกั นความเสี่ยงในกระแสเงินสด

128,277

(128,277)

-

ผลกระทบภาษีเงินได้

(18,245)

29,888

(61,585)

83,200
2,713,109

(119,551)
2,637,472

246,341
3,123,542

3.61

3.79

3.68

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กํ าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กํ าไรสุทธิจากเงินลงทุน

ค่าตอบแทนกรรมการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขาย
ผลกํ าไรจากการตีราคาสินทรั พย์

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
กําไรต่ อหุ้น
กํ าไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (บาท)
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรั บงวดสิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํ าไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

3,806,474

3,545,800

3,594,095

168,093

160,042

138,040

1,729,230

2,364,545

4,477,408

(56,897)
(248,232)

(63,835)
(315)

(5,467)
(17)

(76,876)

(51,248)

(36,200)

(48,362)

(29,340)

6,253

(6,518)

(4,786)

(2,227)

-

(7,445)

(63,074)

(48,353)

(4,789)

กํ าไรจากการป้องกั นความเสี่ยง

-

(100,761)

-

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

10,727

29,024

32,833

รายได้ ค้างรั บอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(5,729)

(25,456)

12,269

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

678,701

557,526

69,786

รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ

(6,296,328)

(6,333,838)

(8,034,359)

รายได้ รับเงินปั นผล

(75,135)

(54,832)

(74,956)

เงินสดรั บดอกเบี ้ย

11,220,356

14,041,695

17,779,727

เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(4,162,767)

(6,807,295)

(8,729,185)

เงินสดรั บเงินปั นผล

75,135

54,832

74,956

(1,365,190)
5,283,608

(351,195)
6,882,210

(312,640)
8,978,082

รายการปรั บกระทบกํ าไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็ นเงินสดรั บ(จ่าย)
จากกิ จกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรั พย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรั พย์
ขาดทุน (กํ าไร) ที่ยังไม่เกิ ดขึ ้นจริ งจากเงินลงทุนเพื่อค้ าและปริ วรรต
เงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ า
ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กํ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ายทรั พย์สินรอการขาย

เงินสดรั บ (จ่าย) ภาษีเงินได้
กํ าไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์และหนี ้สินดําเนินงาน
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-

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรั บงวดสิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
สินทรั พย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(17,332,883)

(1,546,724)

(21,404,812)

เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้

(36,675,652)

(62,633,996)

(48,094,018)

862,018
80,443

1,560,219
(888,506)

2,590,686
866,855

(10,546,492)

182,573,823

44,913,786

1,991,803

(914,753)

2,340,166

(84,399)

204,261

(307,446)

58,447,499

(118,824,948)

15,500,700

(1,760)

(13,440)

201,180

(211,094)

(700,664)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

2,227,125

6,198,732

4,669,895

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อการลงทุน

(2,058,398)

(6,127,403)

(17,255,481)

เงินสดรั บจากการขายเงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อการลงทุน

4,505,733

3,927,604

12,186,955

เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(61,012)

(57,581)

(106,343)

เงินสดจ่ายจากการซื ้อสินทรั พย์ไม่มีตัวตน

(29,595)

(8,249)

(5,091)

6,418

6,159

2,235

-

40,400

2,499,801

(2,259,470)

(5,137,325)

(2,712,879)

(3,639,200)

-

76,000

1,243,000

1,243,000

-

(1,000,000)

(1,353,700)

(2,089,793)

(400,484)

(1,237,859)

-

-

1,900,477

(4,726,672)
254

(3,796,684)
142,578

551,918
84,488

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

902,816

903,069

1,045,647

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

903,070

1,045,647

1,130,135

ทรั พย์สินรอการขาย
สินทรั พย์อ่นื
หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินรั บฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ ยืมระยะสั ้น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

-

หนี ้สินอื่น

เงินสดรั บจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรั บจากการคืนทุนของบริ ษัทย่อย

-

เงินสดรั บจากการขายบริ ษัทย่อย

136,655

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ ยืมระยะยาว
เงินสดรั บจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ และตราสารหนี ้ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรั บจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
การปรั บมูลค่าสินทรั พย์ให้ เป็ นราคาที่ตีใหม่
รั บโอนทรั พย์สินรอการขายจากลูกหนี ้เพื่อชําระหนี ้
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-

-

3,382

-

298,463
-

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
13.1.2

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั ้นต้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราดอกเบี ้ยรั บ
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

60.8
32.6
20.2
6.1
3.1
9.2
2.2

52.8
30.1
19.0
5.8
3.5
9.3
7.0

53.3
32.5
16.5
5.8
3.5
9.3
0.7

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิต่อสินทรั พย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราการหมุนของสินทรั พย์

(%)
(%)
(เท่า)

3.4
1.4
0.0

2.6
1.1
0.0

2.6
0.9
0.0

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินให้ กตู้ ่อเงินกู้ ยมื
อัตราส่วนเงินให้ กตู้ ่อเงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(%)

14.3
98.5
471.9
19.2
40.7

17.1
98.3
108.2
84.9
44.9

16.5
92.7
105.8
82.4
22.8

อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื่อที่หยุดรั บรู้ รายได้ 1 ต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญต่อหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
อัตราส่วนดอกเบี ้ยค้ างรั บต่อสินเชื่อรวม

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2.3
0.8
1.8
185.0
0.1

2.0
0.7
1.4
169.0
0.1

2.1
1.2
1.9
135.6
0.2

อัตราส่ วนอื่นๆ (Other Ratios)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสีย่ ง (คํานวณตามเกณฑ์ ธปท.)
1
ตามคํานิยามของ ธปท.

(%)

14.91

12.79

13.37

อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บทวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหารเป็ นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธนาคารทิสโก้ ในปี 2556 เทียบกับปี 2555
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในปี 2556 เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวประมาณร้ อยละ 3.0 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 6.5 ของภาวะเศรษฐกิจ
ในปี 2555 ตามการบริ โภคที่ชะลอตัวอย่างมาก เนื่องจากการเร่ งการบริ โภคในปี ก่อนหน้ า ประกอบกับภาระหนี ้สินภาคครัวเรื อนและค่าครองชีพที่
สูงขึ ้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่อ่อนตัวลง ส่วนภาคการส่งออกหดตัว เนื่องจากการฟื น้ ตัวของอุปสงค์และราคาสินค้ าในตลาดโลกที่ยงั คง
เปราะบาง ขณะที่การลงทุนของภาครัฐไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากนี ้ เศรษฐกิจในประเทศยังได้ รับผลกระทบจากความไม่สงบทาง
การเมือง
ในด้ านการเสถียรภาพเงิน อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.30 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (Repo-1วัน) 2 ครัง้ จากร้ อยละ 2.75 ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 2.50 ในไตรมาส 2 ปี 2556
จากนัน้ ได้ ปรับลดเป็ นร้ อยละ 2.25 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพื่อกระตุ้นการบริ โภคและสนับสนุนการฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จในประเทศ ส่วนอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งปรับลดลงจากร้ อยละ 1.84 ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 1.76 ณ สิ ้นปี 2556
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจากร้ อยละ 7.00 ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 6.84
ณ สิ ้นปี 2556
ภาวะตลาดทุนในปี 2556 มีความผันผวนอย่างมาก จากความกังวลของนักลงทุนต่อภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนจากปั ญหา
การเมือง ประกอบกับการปรับลดมาตราการผ่อนคลายเชิงนโยบาย (Quantitative Easing) ของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้ เกิดแรงขายสินทรัพย์
เสี่ยงในภูมิภาคของนักลงทุนต่างชาติ ทังนี
้ ้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2555 ที่ 1,391.93 จุด มาปิ ดที่ระดับ 1,298.71 จุด โดย
มีมลู ค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ที่ 31,084 ล้ านบาท มาอยู่ที่ 48,267 ล้ านบาท
เหตุการณ์ สาํ คัญ
ตามแผนการบริ หารเงินทุนของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ ดําเนินการเพิ่มทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 20.88 บาท คิดเป็ นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจํานวน 1,900.00 ล้ านบาท ส่งผลให้ ทนุ ชําระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น
8,191,712,820 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 819,171,178 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

14.1

ภาพรวมผลการดําเนินงาน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในปี 2556 จํานวน 2,877.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 120.18 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2555 (ร้ อยละ 4.4) เป็ นผลมาจากรายได้ ดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.1 ตามการขยายตัวของสินเชื่อทุกภาคส่วนซึ่งเพิ่มขึน้
ร้ อยละ17.7 โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 3.0 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555 ในขณะที่รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจาก
ธุรกิจหลัก1อยู่ที่ 3,503.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 804.45 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปี 2555 (ร้ อยละ 29.8) จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของรายได้ คา่ ธรรมเนียมธุรกิจประกันภัยธนกิจ และธุรกิจสินเชื่อ
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (Basic earnings per share) สําหรับปี 2556 เท่ากับ 3.68 บาท เทียบกับกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานจํานวน 3.79
บาทในปี 2555 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยสําหรับปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 16.5 เทียบกับปี 2555 ที่ร้อยละ 19.0

1

รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลัก สุทธิคา่ ใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(1) โครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารสําหรับปี 2555 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1 : โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารทิสโก้ สําหรับปี 2555 และ 2556
ปี 2555

ประเภทของรายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย
เงินให้ สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบี้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียม
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพื่อค้ าและ
ปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

ปี 2556

เปลี่ยนแปลง

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

YoY

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

4,404.48
662.08
8,964.48
174.55
14,205.58
(7,871.74)
6,333.84

47.8
7.2
97.2
1.9
154.0
(85.3)
68.7

5,797.99
910.45
10,995.50
215.36
17,919.29
(9,884.93)
8,034.36

50.3
7.9
95.5
1.9
155.6
(85.8)
69.8

31.6
37.5
22.7
23.4
26.1
25.6
26.8

2,495.54
(73.37)
2,422.17

27.1
(0.8)
26.3

3,294.41
(77.48)
3,216.93

28.6
(0.7)
27.9

32.0
5.6
32.8

263.98
1,626.02
10,646.01
(1,422.67)
9,223.34
(4,113.26)
(1,564.28)
3,545.80
(788.78)
2,757.02

2.9
17.6
115.4
(15.4)
100.0

55.55
1,109.30
12,416.14
(900.37)
11,515.77
(4,280.05)
(3,641.63)
3,594.09
(716.89)
2,877.20

0.5
9.6
107.8
(7.8)
100.0

(79.0)
(31.8)
16.6
(36.7)
24.9

1.4
4.4

(2) รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
ในปี 2556 รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ มีจํานวน 8,034.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,700.52 ล้ านบาท (ร้ อยละ 26.8) จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยที่มีรายได้ ดอกเบี ้ยมีจํานวน 17,919.29 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,713.71 ล้ านบาท (ร้ อยละ 26.1) เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2555 จากการเติบโต
ของสินเชื่อ ขณะที่ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น 2,013.19 ล้ านบาท (ร้ อยละ 25.6) เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2555 เป็ น 9,884.93 ล้ านบาท ตามฐาน
เงินทุนที่ขยายตัวและต้ นทุนดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นจากขยายฐานลูกค้ าเงินฝาก
อัตราผลตอบแทนของเงินให้ สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 6.5 ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 6.6 ในปี 2555 ตามภาวะการอัตราดอกเบี ้ยใน
ตลาด และแรงกดดันจากการแข่งขัน ขณะที่ต้นทุนเงินทุนปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 3.6 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 3.5 ตามอัตราดอกเบี ้ยตลาดที่ปรับ
ลด ประกอบกับธนาคารทิสโก้ ยงั คงสามารถควบคุมต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 3.0
ซึง่ อยู่ในระดับเดียวกับปี 2555 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2013 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจาก
ร้ อยละ 2.7 ในปี 2555
สําหรั บรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ หลังหักหนีส้ ูญและหนี ส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าของปี 2556 มี จํานวน 4,392.73
ล้ านบาท ลดลง 376.82 ล้ านบาท (ร้ อยละ 7.9) เมื่อเทียบกับ 4,769.56 ล้ านบาท ในปี 2555 โดยมีค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ารวมจํานวน 3,641.63 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 1,564.28 ล้ านบาทในปี 2555 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ
และหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถเก่า เนื่องจากได้ รับแรงกดดันจากราคารถมือสองในตลาด
ที่ลดลง
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ตารางที่ 2: ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย

อัตราผลตอบแทนของเงินให้ สินเชื่อ (Yield on loans)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย (Cost of Fund)
ส่ วนต่ างอัตราดอกเบีย้ (Loan Spread)

ปี 2555
(ร้ อยละ)

ปี 2556
(ร้ อยละ)

6.6
3.6
3.0

6.5
3.5
3.0

(3) รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้
ในปี 2556 ธนาคารมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลักจํานวน 3,503.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จํานวน 804.45 ล้ าน
บาท (ร้ อยละ 29.8) ตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกันภัยธนกิจ และธุรกิจสินเชื่อ โดยรายได้ ค่าธรรมเนียมและ
บริ การเพิ่มขึ ้น 798.87 ล้ านบาท (ร้ อยละ 32.0) จากปี 2555 มาอยู่ที่ 3,294.41 ล้ านบาทในปี 2556 อย่างไรก็ดีกําไรสุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรม
เพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศลดลง 208.43 ล้ านบาท (ร้ อยละ 79.0) เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
(4) ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ในปี 2556 ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานของธนาคารมีจํานวน 4,280.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 166.79 ล้ านบาท (ร้ อยละ 4.1) เมื่อเทียบกับปี
2555 จากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่ผนั แปรตามการเติบโตของธุรกิจและรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามธนาคารทิสโก้ ยงั คงสามารถควบคุมต้ นทุน
ในการดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ การเติบโตของรายได้ ในอัตราที่สงู จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ รวมลดลงมาอยู่ที่
ร้ อยละ 37.2 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 44.6 ในปี 2555
(5) ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ธนาคารมีคา่ ใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี 2556 จํานวน 716.89 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราภาษี ร้อยละ 19.9 เทียบกับอัตราภาษี
ร้ อยละ 22.2 ในปี ก่อน โดยเป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลตามนโยบายของรัฐบาล จากร้ อยละ 23 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2556
14.2

ฐานะการเงิน
(1) สินทรั พย์

สินทรัพย์ รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 342,029.71 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 66,905.77 ล้ านบาท (ร้ อยละ
24.3) จากปี 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ สินเชื่อร้ อยละ 17.7 จาก 238,666.45 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 เป็ น 280,826.43
ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจาก 31,370.14 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 52,777.95 ล้ านบาท (ร้ อยละ 68.2)
ตารางที่ 3: โครงสร้ างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
รายละเอียดสินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่ออื่น
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
สินทรัพย์อื่น
รวมของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
0.4
1,045.65
11.4
31,370.14
0.0
41.86
4,576.69
1.7
0.1
336.14
43.96
0.0
42,993.75
15.6
60.1
165,382.89
25,780.61
9.4
1.6
4,509.19
(4,687.65)
(1.7)
1.4
3,730.71
275,123.94
100.0
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปลี่ยนแปลง
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1,130.14
0.3
8.1
52,777.95
15.4
68.2
28.22
0.0
(32.6)
9,691.31
2.8
111.8
338.06
0.1
0.6
0.00
0.0
(100.0)
53,679.77
15.7
24.9
192,865.78
56.4
16.6
32,034.44
9.4
24.3
2,246.43
0.7
(50.2)
(5,774.79)
(1.7)
23.2
3,012.41
0.9
(19.3)
342,029.71
100.0
24.3
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 เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 10,029.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5,072.58 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2555 คิดเป็ นร้ อย
ละ 102.3 ตามการเพิ่มของเงินลงทุนในตราสารหนี ้เพื่อการลงทุน
 เงินให้ สนิ เชื่อและลูกหนี ้
เงินให้ สินเชื่อของธนาคาร ณ สิ ้นปี 2556 มีจํานวน 280,826.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42,159.98 ล้ านบาท (ร้ อยละ 17.7) จาก
สิ ้นปี 2555 ตามการเติบโตของสินเชื่อในทุกภาคส่วน ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อของธนาคาร ณ สิ ้นปี 2556 แบ่งออกเป็ น สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ
68.7 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 19.1 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 11.4 และสินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.8
ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินให้ สินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเอนกประสงค์
รวมสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่ออื่นๆ
รวมของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

17,226.31
10,203.97
14,888.26
675.20
42,993.75
25,780.61
154,049.32
1,455.60
9,877.98
165,382.89
4,509.19
238,666.45

7.2
4.3
6.2
0.3
18.0
10.8
64.5
0.6
4.1
69.3
1.9
100.0

19,375.50
11,598.82
21,921.31
784.14
53,679.77
32,034.44
177,565.16
1,428.19
13,872.43
192,865.78
2,246.43
280,826.43

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
6.9
4.1
7.8
0.3
19.1
11.4
63.2
0.5
4.9
68.7
0.8
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
12.5
13.7
47.2
16.1
24.9
24.3
15.3
(1.9)
40.4
16.6
(50.2)
17.7

 หนีท้ ่ ไี ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในปี 2556 อัตราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 1.52 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1.16 ในปี ก่อนหน้ า
โดยหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ แบ่งตามประเภทสินเชื่อประกอบด้ วย หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยในอัตราร้ อยละ 1.95 หนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจในอัตราร้ อยละ 0.56 และหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้ อยละ
0.47 โดยหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดมี
ั้
จํานวน 4,258.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,484.29 ล้ านบาท (ร้ อยละ 53.5) เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ทังนี
้ ้ หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของพอร์ ตสินเชื่อ และอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อเช่าซื ้อที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถเก่าซึง่ เพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากสถานการณ์ของราคารถมือสองในตลาดที่ลดลง นอกจากนี ้หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อย
ยังได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง
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ตารางที่ 5: หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ของสินเชื่อธุรกิจ
หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ของสินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคาร

ร้ อยละของ

จํานวนเงิน

สินเชื่อ
0.45
2.69
0.21
0.88

(ล้ านบาท)
77.85
274.27
30.87
5.95

0.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

ร้ อยละของ

จํานวนเงิน

2.8
9.9
1.1
0.2

สินเชื่อ
0.81
0.42
0.34
2.22

(ล้ านบาท)
157.05
48.29
75.31
17.41

388.94

14.0

0.56

0.19
1.36
7.26
0.88

48.56
2,088.41
105.65
87.38

1.8
75.3
3.8
3.1

1.38
1.22
1.16

2,281.44
55.12
2,774.06

82.2
2.0
100.0

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

3.7
1.1
1.8
0.4

101.7
(82.4)
144.0
192.6

298.07

7.0

(23.4)

0.47
1.96
4.85
1.56

151.64
3,476.13
69.23
216.70

3.6
81.6
1.6
5.1

212.3
66.4
(34.5)
148.0

1.95
2.07
1.52

3,762.06
46.59
4,258.36

88.3
1.1
100.0

64.9
(15.5)
53.5

 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่ าเผื่อการปรั บมูลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
ธนาคารทิสโก้ ตงสํ
ั ้ ารองหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญและรายการขาดทุนจากการด้ อยค่ารวมจํานวน 3,641.63 ล้ านบาทในปี
2556 เทียบกับ 1,564.28 ล้ านบาทในปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 1.40 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2556 ธนาคารทิสโก้ มียอดสํารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 5,774.79 ล้ าน ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
เท่ากับ 3,432.69 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนของเงินสํารองของธนาคารต่อสํารองตามเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ
168.23 ตามนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จที่เพิ่มสูงขึน้ และ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อการดําเนินงาน ธนาคารทิสโก้ จงึ ได้ มีการกันสํารองส่วนเกินเพิ่มขึ ้นอีก 328.92 ล้ านบาทในปี 2556
ตารางที่ 6 : รายละเอียดของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จําแนกตามการจัดชันของลู
้
กหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
31 ธันวาคม 25551
(ล้ านบาท)
2,752
1,024
556
136

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
58.7
21.8
11.9
2.9

31 ธันวาคม 25561
(ล้ านบาท)
3,259
1,121
944
279

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
56.4
19.4
16.3
4.8

้ ยจะสูญ
จัดชันสงสั

216

4.6

63

1.1

(70.8)

เงินสํารองส่วนเกิน
รวม

4

0.1

109

1.9

2,625.0

4,688

100.0

5,775

100.0

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย

1

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
18.4
9.5
69.8
105.1

23.2

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้คํานวณจากมูลหนี ้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(ยกเว้ นกรณีของลูกหนี ้ตาม
สัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้ จะไม่นํามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี ้เงินต้ นคงค้ าง)
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(2) หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 322,453.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 62,533.08 ล้ านบาท (ร้ อยละ 24.1)
โดยสัดส่วนหนี ้สินของธนาคาร ประกอบด้ วยเงินฝากซึง่ รวมเงินกู้ยืมระยะสันร้
้ อยละ 82.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้ อยละ 3.8 หุ้นกู้
ร้ อยละ 11.4 และ อื่นๆ ร้ อยละ 2.4 หนี ้สินรวมของธนาคารที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ
ตารางที่ 7: รายละเอียดของหนี ้สินจําแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนีส้ ิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
อื่น ๆ
รวมของกลุ่มทิสโก้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)
228,017.43
9,943.23
14,071.20
110.70
7,777.71
259,920.26

(ร้ อยละ)
87.7
3.8
5.4
0.0
3.0
100.0

(ล้ านบาท)
265,694.11
12,283.39
36,809.00
7,670.84
322,457.35

(ร้ อยละ)
82.4
3.8
11.4
2.4
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
16.5
23.5
161.6
(100.0)
(1.4)
24.1

(3) ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของเจ้ าของมีจํานวน 19,572.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จํานวน 1,399.62 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 28.7) จากการเพิ่มขึ ้นของกําไรสะสมตามผลการดําเนินงานและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่งผลให้ มลู ค่าตามบัญชีของธนาคารทิสโก้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 23.89 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้ จาก 20.88 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ ปี 2555 ทัง้ นี ้ ธนาคารทิสโก้ มีห้ ุนที่ออกและชําระแล้ ว
จํานวน 819,171,282 หุ้น แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 819,171,178 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 104 หุ้น
14.3 สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินสด จํานวน 1,130.14 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.1 ประกอบด้ วยกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,669.90 ล้ านบาท ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการขยายตัวของเงินรับฝากและตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ขณะที่
มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 551.92 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนของธนาคารและการออกหุ้นกู้ระยะยาว
และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 5,137.33 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ ซื ้อหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
14.4 แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้ างเงินทุนประกอบด้ วยหนีส้ ินจํานวน 322,457.35 ล้ านบาท และส่วนของเจ้ าของจํานวน 19,572.36
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของเจ้ าของเท่ากับ 16.5 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนี ้สิน ได้ แก่ เงินฝาก คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 77.7 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสดั ส่วนร้ อยละ 3.6 หุ้นกู้เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี ้สินอื่นๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ
13.0 แหล่งใช้ ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้ สินเชื่อ ซึง่ มีจํานวน 280,826.43 ล้ านบาท
14.5 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
 เงินให้ สนิ เชื่อ
ณ สิ ้นปี 2556 เงินให้ สินเชื่อของธนาคาร มีจํานวน 280,826.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42,159.98 ล้ านบาท (ร้ อยละ 17.7) จาก
้ ่ม แบ่งออกเป็ น สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 68.7 สินเชื่อธุรกิจ
สิ ้นปี 2555 ตามการเติบโตของสินเชื่อในทุกภาคส่วน ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อของทังกลุ
ร้ อยละ 24.9 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 11.4 และสินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.8
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 สินเชื่อธุรกิจ
ณ สิ ้นปี 2556 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารมีมลู ค่า 53,679.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 10,686.02 ล้ านบาท (ร้ อยละ 24.9)
จากสิ ้นปี 2555 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อในกลุม่ สาธารณูปโภคและการบริ การ
 สินเชื่อสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ณ สิ ้นปี 2556 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีจํานวน 32,034.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 6,253.84 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 24.3) จากสิ ้นปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการขยายตัวสินเชื่อเพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing)
 สินเชื่อรายย่ อย
ณ สิ ้นปี 2556 สินเชื่อรายย่อยมีมลู ค่า 192,865.78 ล้ านบาท ประกอบด้ วย สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ร้อยละ 92.1 สินเชื่อเพื่อ
การเคหะร้ อยละ 0.7 และสิน เชื่ อเอนกประสงค์ ร้อยละ 7.2 โดยมูล ค่าของสิน เชื่ อเช่าซือ้ มี จํานวน 177,565.16 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 23,515.84
ล้ านบาท (ร้ อยละ 15.3) เมื่อเทียบกับสิ ้นปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2556 อยู่ที่ 1,330,670 คัน ลดลงร้ อยละ 7.4
้ ้ อัตราปริ มาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารทิสโก้ ต่อปริ มาณการจําหน่าย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ 1,436,310 คัน ทังนี
รถยนต์ ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 8.5 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยทัง้ ปี 2555 ที่ร้อยละ 8.4 นอกจากนี ้ สินเชื่ อ
อเนกประสงค์ มีจํานวน 13,872.43 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 3,994.45 ล้ านบาท (ร้ อยละ 40.4) เทียบกับปี 2555 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อจํานํา
ทะเบียนรถยนต์ (TISCO Auto Cash)
 สินเชื่ออื่นๆ
ณ สิ ้นปี 2556 สินเชื่ออื่นๆ ของธนาคารทิสโก้ มีมลู ค่า 2,246.43 ล้ านบาท ลดลง 2,262.76 ล้ านบาท (ร้ อยละ 50.2) จากสิ ้นปี
2555
 เงินฝาก
ณ สิ ้นปี 2556 เงินฝากรวม1 มีจํานวน 265,694.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 37,676.69 ล้ านบาท (ร้ อยละ 16.5) จากสิ ้นปี 2555
โดย ณ สิ ้นปี 2556 ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 44,639.91 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อรวมกับสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของ ธปท. จํานวน
16,600.35 ล้ านบาท (ตามเกณฑ์ที่รวมตัว๋ แลกเงินแล้ ว) ส่งผลให้ สินทรัพย์สภาพคล่องทังหมดคิ
้
ดเป็ นอัตราส่วนสภาพคล่องทังหมดที
้
่ร้อยละ 14.3
ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 6.0 ทังนี
้ ้สัดส่วนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเผื่อเรี ยกต่อยอดเงินฝากรวมอยู่ที่ร้อยละ 15.6
ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสร้ างเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประเภทเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินฝากรวม

14.6

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
3,572.74
28,140.15
15,385.04
173,535.78
7,383.72
228,017.43

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
1.6
12.3
6.7
76.1
3.2
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
2,716.64
40,751.44
34,056.54
188,022.86
146.62
265,694.11

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
1.0
15.3
12.8
70.8
0.1
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
(24.0)
44.8
121.4
8.3
(98.0)
16.5

เงินกองทุน

เงินกองทุนภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทังสิ
้ ้น
19,898.38 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และส่วนปรับปรุงเงินสํารองส่วนเกินเพื่อรองรับความเสี่ยง ซึง่ เงินกองทุนหลักของธนาคารมีความ
เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงโดยรวมจํานวน 10,710.55 ล้ านบาท ที่ประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายในล่าสุด โดยเพิ่มขึ ้น 1,217.33 ล้ านบาทเมื่อ

1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
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เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิตและด้ านปฏิบตั ิการ ซึง่ แสดงให้ เห็นระดับเงินกองทุนหลักส่วนเกินที่มีอยู่สงู ถึง
9,187.83 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 46.2 ของเงินกองทุนรวม
ความต้ องการใช้ เงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุ่มประกอบด้ วย เงินกองทุนที่ใช้ รองรั บความเสี่ยงด้ าน
เครดิตเพิ่มขึ ้น 1,037.43 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.8 เป็ น 9,139.61 ล้ านบาทเนื่องมาจากการขยายตัวของสินเชื่อในทุกสายธุรกิจที่ร้อยละ 17.7 ระหว่างปี ที่
ผ่านมา และความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ ้นจากสถานการณ์ ในตลาดรถมือสองและสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมที่มีความอ่อนไหว โดยอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคารเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1.2 ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 1.5 ณ สิ ้นปี 2556 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วน
หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อเช่าซื ้อ นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มขึ ้น ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected
Loss) ที่เพิ่มขึ ้นนัน้ ถูกรองรับด้ วยค่าใช้ จ่ายสํารองหนี ้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ ้นระหว่างปี อีกด้ วย
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้ รองรับความเสี่ยงด้ านตลาดลดลง 7.59 ล้ านบาท จาก 155.82 ล้ านบาท เป็ น 148.24 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการ
ลดลงของการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงด้ านตลาด ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี ้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.16 ปี
ซึง่ ยังอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริ หารจัดการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยทางด้ านสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจาก 1.48 ปี เป็ น 1.53 ปี
จากการขยายตัวของเงินให้ สินเชื่อที่มีระยะการผ่อนชําระยาวขึ ้น ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยทางด้ านหนี ้สินลดลงมาอยู่ที่ 0.37
ปี
เมื่ อ พิ จารณาในเรื่ องความเพี ย งพอของเงิ น กองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิ ส โก้ ตามเกณฑ์ ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี IRB อยู่ในระดับแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 13.37 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขันตํ
้ ่าร้ อยละ
8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชัน้ ที่ 2 ต่อสินทรั พย์ เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 9.15 และร้ อยละ 4.22
ตามลําดับ โดยอัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขันตํ
้ ่าร้ อยละ 6
ตารางที่ 9: อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
31 ธันวาคม 2555/1
(ร้ อยละ)

30 ธันวาคม 2556/1
(ร้ อยละ)

8.51
12.79

9.15
13.37

เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น
1

คํานวณตามเกณฑ์ Basel IRB

ตารางที่ 10: ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ย (ปี )

สินทรัพย์
หนี ้สิน
ความแตกต่ างสุทธิ (Gap)

14.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

1.48
0.54
0.94

1.53
0.37
1.16

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิใน 1 ปี ต่อ
การปรับอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นร้ อยละ 1 (ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

971.96
(1,676.57)
(704.60)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

1,455.27
(2,112.83)
(657.56)

อันดับความน่ าเชื่อถือ

ธนาคารได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ซึง่ ล่าสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ได้ ประกาศอันดับเครดิต
องค์กรที่ ‘A’ ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้ อนถึงความสามารถในการทํากําไร ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินทรัพย์ และ
ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีดงั นี ้
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating)
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสัน้
แนวโน้ มอันดับเครดิต
/1

13 พ.ค. 2554/1
A
บวก

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
14 พ.ค. 2555/1
A
บวก

30 เม.ย. 2556/1
A
คงที่

จัดแนวโน้ มอันดับเครดิตโดย บริ ษัท ทริส เรทติ ้ง จํากัด

ในปี 2556 บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ยังได้ ประกาศอันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสันประเภทไม่
้
มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิมลู ค่ารวม ไม่เกิน
20,000 ล้ านบาท ที่ระดับ ‘A’ โดยมีแนวโน้ มอันดับเครดิตดังนี ้
วันทีประกาศผลอันดับเครดิต
ผลอันดับเครดิต
13 พ.ค. 2554
14 พ.ค. 2555
30 เม.ย. 2556
จัดอันดับโดย
หุ้นกู้ไม่มีประกัน
TISCO192A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2562/1
ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
TISCO195A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2562/1
ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
TISCO205A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2563/2
ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
TISCO20DA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2563/2
ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
TISCO223A:หุ้นกู้ด้อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2555 มูลค่า1,000 ล้ านบาท
ไถ่ถอนปี 2565/3 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
TISCO22DA:หุ้นกู้ด้อยสิทธิครัง้ ที่ 2/2555 มูลค่า 1,243 ล้ านบาท
ไถ่ถอนปี 2565/3 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
หุ้นกู้ระยะสันวงเงิ
้ นไม่เกิน 20,000 ล้ านบาทครบกําหนดไถ่ถอนปี
2557/4

ทริ สเรทติ ้ง

ทริ สเรทติ ้ง

ทริ สเรทติ ้ง

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

-

A-

A-

-

A-

A-

-

-

A

/1

ออกและเสนอขายในปี 2552
ออกและเสนอขายในปี 2553
/3
ออกและเสนอขายในปี 2555
/4
ออกและเสนอขายในปี 2556
/2

14.8

ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานอย่ างมีนัยสําคัญในอนาคต (Forward Looking)

ปั จจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของธนาคารทิสโก้ ประกอบด้ วยปั จจัยหลักใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ย และแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 มีแนวโน้ มการเติบโตในระดับปานกลางท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงรอบด้ าน ทังในด้
้ านเศรษฐกิจและการเมือง ทังนี
้ ้
ปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญมีแนวโน้ มอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นภาคบริ โภคที่มีทิศทางชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้ า โดย
ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาหนี ้สินภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูงและรายได้ ภาคการเกษตรที่ลดลง ส่งผลให้ กําลังซื ้อของผู้บริ โภคลดลง เช่นเดียวกับ
ภาคบริ โภค แนวโน้ มการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้ างชะลอตัว โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ชะลอการลงทุนใหม่เพื่อรอประเมินความชัดเจนของ
สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง ขณะที่ภาคการส่งออกมีแนวโน้ มที่จะทยอยปรับตัวดีขึ ้นตามการฟื น้ ตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
สําหรับทิศทางอัตราดอกเบี ้ยในประเทศ กลุ่มทิสโก้ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษา
ระดับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.00 และมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยหากภาวะเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว
น้ อยกว่าการคาดการณ์ สําหรับแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อของกลุ่มทิสโก้ คาดว่า
จะชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากปี 2556 เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากกําลังซื ้อที่อ่อนตัวลง และสถานการณ์การเมืองที่ยงั ไม่มีความชัดเจน
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ กลุ่มทิสโก้ จะยังคงดําเนินนโยบายการบริ หารด้ วยความระมัดระวัง
มุ่งเน้ นทําธุรกิจ ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เข้ มแข็ง เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว
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เอกสารแนบ
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

1. นายปลิว มังกรกนก

อายุ
(ปี )

65

ประธานคณะกรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ช่ วงเวลา

Master of Business Administration (Finance)
University of California at Los Angeles, USA

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

Master of Science (Industrial Engineering)
Stanford University, USA

กรรมการอิสระ

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2552-2553

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

มูลนิธิทิสโก้ เพืLอการกุศล

มูลนิธิ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเงินทุน

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2551-2553

กรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2548-2551

- หลักสูตร Role of the Chairman

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

- หลักสูตร Audit Committee
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประเภทธุรกิจ

ประธานเจ้ าหน้ าทีLบริ หารกลุม่ ทิสโก้

- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
- หลักสูตร Directors Certification

บริษัท/องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตําแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าทีLบริ หาร
2548-2549

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

2554-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

2533-2555

กรรมการ

2545-2548

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
ประธานเจ้ าหน้ าทีLบริ หาร
อื นๆ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิLง จํากัด (มหาชน)

โรงกลันL นํ _ามัน

ทีLปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิLง จํากัด

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิหมอเสม พริ ง_ พวงแก้ ว

มูลนิธิ

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัLนแนล จํากัด

ทีLปรึกษาทางด้ านสถาปั ตยกรรม

2550-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สมาคม

2547-ปั จจุบนั

กรรมการอํานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สมาคม

2516-2555

กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จํากัด

ผลิตเส้ นด้ าย ย้ อมตกแต่งเส้ นด้ าย

2553-2554

กรรมการ

บริ ษัท โซลิโด จํากัด

ร้ านอาหาร
สนามกอล์ฟ
ผลิตสายไฟ และสายเคเบิ _ล
ผู้จัดจําหน่ายสายไฟ สายเคเบิ _ล

2549-2553

กรรมการ

บริ ษัท อมตะ สปริ ง ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

2537-2553

กรรมการ

2537-2553

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัLนแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ _ง จํากัด

2551-2553

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

2546-2549

กรรมการ

บริ ษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด

ตลาดกลางสินค้ าเกษตร

2545-2548

ประธาน

สมาคมบริ ษัทเงินทุน

สมาคม

กรรมการ

บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหน่ายเครืL องใช้ ไฟฟ้ า

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

Capcelona Advisors, LLC.
CDIB & Partners Investment Holding Corporation

ทีLปรึกษา
การลงทุน

Quintus Capital Group Limited
CDIB & Partners Asset Management Holding Limited
China Development Industrial Bank Inc.

การลงทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์

เครืL องมือสืLอสารโทรคมนาคม

2545-2548

สมาคม

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
2. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
รองประธานคณะกรรมการ
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
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สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Bachelor of Science (Economics)
Massachusetts Institute of Technology, USA

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2553-2555

กรรมการบริ หาร

2552-2553
2551-2553
2553-ปั จจุบนั
2553-2555
2552-2553
2550-2553
2550-2551

รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อื นๆ
Managing Director
Senior Advisor
Senior Vice President
Managing Director
Director
Vice President / Advisor

2555-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2548-2551
2548-2554
2548-2551
2547-2548
A1-1

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

3. นางอรนุช อภิศักดิ>ศริ ิกุล

อายุ
(ปี )

55

กรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
นิติศาสตรบัณฑิต

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง

ประเภทธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ประธานเจ้ าหน้ าทีLบริ หารกลุม่ ทิสโก้
2551-ปั จจุบนั
2552-2553

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- หลักสูตร Directors Certification

ก.พ.2556-ปั จจุบนั

รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

- หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2551-2552

กรรมการบริ หาร

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

บริษัท/องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

ตําแหน่ ง

2548-2551

รองกรรมการอํานวยการ กลุม่ งานบริ หารส่วนกลาง

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทิสโก้ เพืLอการกุศล

มูลนิธิ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด

การบริ การ

2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

2552-2554

กรรมการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัLนเทคโนโลยี จํากัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการตรวจสอบ
2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

2552-2554

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

2552-2554

กรรมการ

2543-2550

กรรมการ

TISCO Global Securities Limited

หลักทรัพย์

2543-2550

กรรมการ

TISCO Securities Hong Kong Limited

หลักทรัพย์

2548

กรรมการ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

2545-2548

หัวหน้ าสายการเงิน การวางแผนและบริ หารความเสีLยง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

ธุรกิจจัดการกองทุน

บรรษัทประกันสินเชืLออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อื นๆ
2555-2556

อนุกรรมการบริ หารความเสีLยง

2553-2554

ทีLปรึกษาคณะอนุกรรมการบริ หารความเสีLยง

2549-2553

ทีLปรึกษาด้ านบริ หารความเสีLยง
กรรมการคณะกรรมการบริ หารความเสีLยง

2544-2551
4. รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Doctor of Philosophy (Accounting)
New York University, USA

อนุกรรมการบริ หารความเสีLยง
กลุ่มทิสโก้

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บัญชีมหาบัณฑิต

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บัญชีบณ
ั ฑิต

2554-เม.ย.2556

ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

2551-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2550-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2548-2554

กรรมการอิสระ

2548-2550

- หลักสูตร Directors Certification

กรรมการตรวจสอบ
อื นๆ

- หลักสูตร Directors Accreditation

2555-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและการลงทุน

การไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ขนส่งและโลจิสติกส์

- หลักสูตร Audit Committee

2555-ปั จจุบนั

ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

จัดการกองทุน

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management

2555-ปั จจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หน่วยงานราชการ

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

2552-ปั จจุบนั

คณะทํางานเพืLอติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

องค์กรอิสระ
จัดจําหน่ายอุปกรณ์เครืL องใช้ สํานักงาน

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Role of the Chairman

2549-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล

กองทุนเปิ ดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

กองทุน

- หลักสูตร Anti Corruption for Executive

2545-ปั จจุบนั

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2545-2552

ทีLปรึกษาด้ านการบัญชี

2540-ปั จจุบนั

รองศาสตราจารย์

คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สถาบันการศึกษา

2535-ปั จจุบนั

ทีLปรึกษาฝ่ ายกํากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

2554-2555

ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงานราชการ

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชีLยวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

สมาคม

2545-2555

ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทศท คอร์ ปอเรชัLน จํากัด (มหาชน)

สืLอสาร

2547–2552

คณะอนุกรรมการทีLปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงบประมาณพัสดุ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หน่วยงานราชการ

การเงินและบัญชีต้นทุน

A1-2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

Master of Business Administration (Banking & Finance)
North Texas State University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Executive Program in International Management
Stanford-National University of Singapore
- หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2554-เม.ย.2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

กรรมการตรวจสอบ

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2554-เม.ย.2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology, USA

ตําแหน่ ง

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

กรรมการตรวจสอบ
อื นๆ

2557-ปั จจุบนั

อนุกรรมการบริ หารความเสีLยง

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการปริ ญญาบริ หารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการกองทุน
สถาบันการศึกษา

- หลักสูตร Directors Accreditation

2553-ปั จจุบนั
2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยแฟตตี _แอลกอฮอล์ จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

- หลักสูตร Financial Institutions Governance

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์ เนชัLนแนล จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

- หลักสูตร Directors Certification

- หลักสูตร Anti Corruption for Executive
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

(สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก)
2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552

กรรมการ

PTT Chemical International (Singapore) Pte. Ltd.

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยโคลีนคลอไรด์ จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2548-2552

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการเงินและบัญชี

บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2548-2552

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พลังงาน

2551

กรรมการ

บริ ษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

A1-3

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

59

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นทีL 1)

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตรผู้บริ หาร (The Executive Program)
University of Michigan, USA

ตําแหน่ ง

อื นๆ
2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จํากัด (มหาชน)

2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

- หลักสูตร Directors Certification (DCP รุ่นทีL 1)

2556-ปั จจุบนั

อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีLดี

- หลักสูตร Financial Institutions Governance

2549-2553

กรรมการและผู้จัดการ และอนุกรรมการบริ หาร

2554-ปั จจุบนั

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สถาบันกรรมการ

2554-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

กระทรวงพาณิชย์

- ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีชั _นสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2548-2551

กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ

แห่งประเทศไทย
2553-ปั จจุบนั

ทีLปรึกษา

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

2553-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหม

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

สมาคม
หน่วยงานราชการ

2553-ปั จจุบนั

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

ศาลยุติธรรม

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททีLออกหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

องค์กรอิสระ

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ
ทีLปรึกษากิตติมศักดิ‚

บริ ษัท บ้ านร่วมทางฝั น จํากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2550-ปั จจุบนั

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สมาคม

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท กระบีL เภตรา จํากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2551-2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานราชการ

2552-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

ประธานกรรมการบริ หาร

2552-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท แฟมมิลีL โนฮาว จํากัด

ภาคเอกชน

2549-2552

รองประธานกรรมการ

2552-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด

ภาคเอกชน

2551-2553

กรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2551-2553

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

2550-2553

ประธานอนุกรรมการพิจารณาการรับสมาชิก

บริ ษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ภาคเอกชน

2549-2553

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพืLอผู้ลงทุนต่างด้ าว จํากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท สยามดีอาร์ จํากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

กรรมการและเลขานุการ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ภาคเอกชน

2545-2553

อนุกรรมการสร้ างความรู้ความเข้ าใจและประชาสัมพันธ์

สํานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานราชการ

การดําเนินการเกีLยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย
2548-2553

กรรมการอํานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สมาคม

2549-2551

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติและกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร

สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

หน่วยงานราชการ

และสถาบันการเงิน

A1-4

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

7. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ

อายุ
(ปี )

63

กรรมการอิสระ

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

Bachelor of Business Administration (Finance)
Marshall University, USA
- หลักสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2552-2553

ทีLปรึกษา

2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2548-2556

กรรมการ

2548-2551

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริ หาร
กรรมการอํานวยการ

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัLนเทคโนโลยี จํากัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2544-2548

กรรมการ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุนหลักทรัพย์

กรรมการบริ หาร
กรรมการอํานวยการ
2538-2541

ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
อื นๆ

2536-2551

กรรมการ

บริ ษัท มิซูโฮ คอร์ ปอเรท ลีสซิLง (ไทยแลนด์) จํากัด

เช่าซื _อ

2546-2550

กรรมการ

บริ ษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประกันภัย

กรรมการ

บริ ษัท อเมริ กันแอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด

ประเมินมูลค่า

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2541-2544
8. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ /3
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กรรมการ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Bachelor of Economics
The University of Tokyo, Japan

กลุ่มทิสโก้
2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

2551-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

2551

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อื นๆ

/3

9. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

51

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Bachelor of Law
Nihon University, Japan

2551-ปั จจุบนั

Managing Director

MHCB Consulting (Thailand) Company Limited

2545-2551

Senior Manager, International Credit Division
กลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
อื นๆ
Managing Director
Senior Vice President, International Corporate Advisory Division
General Manager, Financial Institution Division
กลุ่มทิสโก้

Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office

ทีLปรึกษา
ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

MHCB Consulting (Thailand) Company Limited
Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office
Intellectual Property Bank

ทีLปรึกษา
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

CDIB & Partners Investment Holding Corporation

การลงทุน

KPMG Corporate Finance (Taiwan)

การลงทุน

ม.ค.2557-ปั จจุบนั

ม.ค.2557-ปั จจุบนั

ธ.ค.2556-ปั จจุบนั
2551-ธ.ค.2556
2549-2551
10. นายชือ-เหา ซุน
กรรมการบริ หาร
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สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Science (Finance)
Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA

2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

2555-ปั จจุบนั

Bachelor of Arts (Economics)
Taipei University, Taiwan

กรรมการบริ หาร
อื นๆ

2555-ปั จจุบนั

Assistant Vice President

2553-2555

Senior Manager

2549-2553

Senior Consultant

A1-5

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

11. นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล

อายุ
(ปี )

52

กรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

Master of Business Administration (Finance)

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

Western Illinois University, USA

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ช่ วงเวลา

Master of Science (Business)
University of Wisconsin-Madison, USA

กรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริ หาร

- หลักสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ตําแหน่ ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
2552-2554

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัLนเทคโนโลยี จํากัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2548-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

จัดการกองทุน

2548-2551

กรรมการผู้จัดการ

2545-2548

หัวหน้ าสายพาณิชย์ธนกิจ บริ หารเงิน และระดมเงินออม

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

2543-2544

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

2541-2543

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุนในหลักทรัพย์
อื นๆ

12. นายศักดิ>ชัย พีชะพัฒน์

46

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

สายสินเชืLอรายย่อย

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

สมาคม

2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัLนแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ _ง จํากัด

ผลิตสายไฟและสายเคเบิ _ล
ผู้จัดจําหน่ายสายไฟ สายเคเบิ _ล เครืL องมือ
สืLอสาร
โทรคมนาคม

Master of Business Administration (International Business)

กลุ่มทิสโก้

University of Hawaii at Manoa, USA

2553-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม)

2553-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชืLอรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2553

รองกรรมการอํานวยการ สายการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์

บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด

เช่าซื _อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Japan-focused Management Program
Japan-America Institute of Management Science, USA

2552

รองกรรมการอํานวยการ สายการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์

2549-2551

ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายสินเชืLอรายย่อย

Executive Management Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รักษาการหัวหน้ าทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
2548-2549

ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

- หลักสูตร Directors Certification

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิLง จํากัด

ลีสซิLง

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

จัดการกองทุน

2547-2548

หัวหน้ าทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

บริ ษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประกันภัย

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

บริ ษัท ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน)

การเงิน

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด

หลักทรัพย์

บริ ษัท ฟิ นันซ่า แคปปิ ตอล จํากัด

กิจการทัวL ไป

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2545-2547

รองหัวหน้ าสายสินเชืLอรายย่อย
รักษาการหัวหน้ าช่องทางการจําหน่ายพิเศษและรักษาการธุรการสินเชืLอรายย่อย
อื นๆ

2549-ปั จจุบนั
13. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายลูกค้ าบรรษัท
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สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ
กลุ่มทิสโก้

ม.ค.2556-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

2553-2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

2553-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้ าบรรษัท

2555-ม.ค.2556

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ
อื นๆ

2553

กรรมการ

2553

กรรมการบริ หาร

2552-2553

กรรมการผู้อํานวยการ

2549-2553

กรรมการบริ หาร

2543-2553

กรรมการ

2549-2552

กรรมการผู้อํานวยการ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ

2545-2553

กรรมการ

2545-2553

กรรมการบริ หาร

A1-6

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

14. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

อายุ
(ปี )

47

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

15. นายชลิต ศิลป์ศรี กุล

52

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

ช่ วงเวลา

Master of Business Administration (Finance)
University of Wisconsin-Milwaukee, USA

สายสินเชืLอรายย่อย

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ก.พ.2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชืLอรายย่อย /2

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2553-ม.ค.2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร

2552

ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายระดมเงินและปฏิบตั ิการธนาคาร

2548-2551

ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายบริ หารเงินและธนบดีธนกิจ

2554-2555

กรรมการ

บริ ษัท หลักทรัพย์ทีLปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จํากัด

ทีLปรึกษาการลงทุน

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

2545-2548

หัวหน้ าสายการลงทุนในหลักทรัพย์

2548

ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายบริ หารเงินและระดมเงินออม
อื นๆ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

2542-ปั จจุบนั

กรรมการ
กลุ่มทิสโก้

บริ ษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด

ขนส่ง

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี)

ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Financial Executive Development Program (FINEX 14)

2553-2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด

เช่าซื _อ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทหลักทัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

จัดการกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด

เช่าซื _อ

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย

ก.พ.2556-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริ การธนาคาร

Crestcom Bullet Proof Manager (หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริ หาร)

2553-ม.ค.2556

- หลักสูตร Directors Certification

2553-2554

รักษาการหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

2552

หัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อย

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดสินเชืLอรายย่อย

2548-2551

รองหัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อย

2553-ก.ย.2556

กรรมการ
อื นๆ
-

16. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

44

ผู้อํานวยการสายอาวุโส

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA

หัวหน้ าปฏิบตั ิการสินเชืLอรายย่อย

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าปฏิบตั ิการสินเชืLอรายย่อย

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

2553-2555

ผู้อํานวยการสาย หัวหน้ าปฏิบตั ิการสินเชืLอรายย่อย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2552-2553

รองหัวหน้ าสายควบคุมสินเชืLอ

2548-2551

รองหัวหน้ าสายสินเชืLอรายย่อย

2547-2548

หัวหน้ าสินเชืLอธุรกิจ
อื นๆ
-

17. นางสาวนิภา เมฆรา

53

ผู้อํานวยการสายอาวุโส

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้ าสายลูกค้ าบรรษัท

บัญชีบณ
ั ฑิต

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าสายลูกค้ าบรรษัท

ก.พ.2556-มิ.ย.2556 หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

อัสสัมชัญมหาวิทยาลัย

รักษาการหัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1
2555-ม.ค.2556

หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

2551-2554

หัวหน้ าพาณิชย์ธนกิจ

2549-2551

หัวหน้ าพาณิชย์ธนกิจ และรักษาการหัวหน้ าสินเชืLอธุรกิจ
อื นๆ
-

18. นายพิชา รั ตนธรรม

42

ผู้อํานวยการสายอาวุโส

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration (Finance)
California State University at San Diego, USA

หัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการสายอาวุโส

2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ

2552

รองหัวหน้ าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

2549-2551

หัวหน้ าจัดการลงทุน

2546-2549

หัวหน้ าจัดการลงทุน - กองทุนส่วนบุคคล
อื นๆ

2552-2553
19. นายยุทธพงษ์ ศรี วงศ์ จรรยา
ผู้อํานวยการสายอาวุโส
หัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

47

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
The University of Mississippi, USA

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ
กลุ่มทิสโก้

ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าบริ การขายทางสาขา

2554-มิ.ย.2556

รองหัวหน้ าการตลาดสินเชืLอรายย่อย
รักษาการหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

2552-2553

รองหัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อย
หัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท

2547-2551

กรรมการผู้จัดการ
อื นๆ

A1-7

-

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

20. นายรุ่ งโรจน์ จรั สวิจิตรกุล

อายุ
(ปี )

47

ผู้อํานวยการสายอาวุโส

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

หัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพ

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

2552-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552-มิ.ย.2556

รองหัวหน้ าการตลาดสินเชืLอรายย่อย

2552-ม.ค.2556

รักษาการหัวหน้ าเช่าซื _อโครงการพิเศษ

2548-2551

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

หัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพ
รักษาการหัวหน้ าเช่าซื _อเพืLอการพาณิชย์
อื นๆ
-

21. นางสาวกรั ณฑรั ตน์ วงษา

52

หัวหน้ าบริ หารเงิน

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
Texas A&M University, USA

กลุ่มทิสโก้
2536-ปั จจุบนั

บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. นายกิตติชัย ต้ นนาจารย์

44

หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Business Administration (General Business)
University of Central Arkansas, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้ าบริ หารเงิน
อื นๆ
กลุ่มทิสโก้

2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส

2552-2553

หัวหน้ าควบคุมการปฏิบตั ิการ

2549-2550

หัวหน้ าระบบงานสาขา

2547-2549

หัวหน้ าธนาคารพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
อื นๆ
-

23. นายณัฐนันท์ อนันต์ ปรี ยาวิทย์

44

หัวหน้ าศูนย์บริ การลูกค้ า

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration (Corporate Finance)
University of Dallas, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
2551-ปั จจุบนั

หัวหน้ าศูนย์บริ การลูกค้ า

2550-2551

หัวหน้ าบริ หารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

2548-2549

หัวหน้ า Internet Trading
อื นๆ
-

24. นายถนอม ชัยอรุ ณดีกุล

55

รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ

2550-2553

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ

2537-2549

รองหัวหน้ าระดมเงินออม
อื นๆ
-

25. นายทรงศักดิ> นิลเทียน

57

หัวหน้ าพัฒนาหนี _และกฎหมาย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กลุ่มทิสโก้
2547-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาหนี _และกฎหมาย
อื นๆ
-

26. นายธีรยุทธ ประเสริฐรั ตนเดโช

40

หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสินเชืLอรายย่อย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
The University of New South Wales, Australia
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสินเชืLอรายย่อย

2555-ม.ค.2556

Head of Business Development - บริ หารการขายทางกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
27. นายธีระวุฒิ ลือวงศ์ ศุภกิจ

40

หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

อื นๆ

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
The University of Alabama at Birmingham
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2

ก.พ.2556-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยหัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2
2554-มิ.ย.2556

ผู้ช่วยหัวหน้ าควบคุมสินเชืLอบุคคลและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อื นๆ
-

28. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา

50

หัวหน้ าประเมินความเสีLยงและบริ หารสินเชืLอ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
Oklahoma City University

ธุรกิจขนาดใหญ่

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าประเมินความเสีLยงและบริ หารสินเชืLอธุรกิจขนาดใหญ่

2548-มิ.ย.2556

หัวหน้ าวิเคราะห์สินเชืLอธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื นๆ
-

29. นายประกฤต ชุณหศรี วงศ์
หัวหน้ าสินเชืLอเคหะ

40

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
2552-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสินเชืLอเคหะ

2546-2551

หัวหน้ าการตลาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื นๆ
-

A1-8

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

30. นางสาวปรี ยารั ตน์ พุ่มดนตรี

อายุ
(ปี )

58

หัวหน้ าศูนย์ชําระเงิน

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

การจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2552-ปั จจุบนั

หัวหน้ าศูนย์ชําระเงิน

2547-2551

หัวหน้ าสายปฏิบตั ิการธนาคารพาณิชย์

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด

หลักทรัพย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อื นๆ

วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ศึกษาศาสตร์ )

-

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
31. นายพรพิบูลย์ ศุขะวิริยะ

55

หัวหน้ าเช่าซื _อโครงการพิเศษ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration (Management)
Southeastern University, Washington DC, USA
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเช่าซื _อโครงการพิเศษ

2555-ม.ค.2556

Head of Sales - เช่าซื _อโครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อื นๆ
-

32. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่ าบุญเจริญ

47

หัวหน้ ากํากับสินเชืLอรายย่อย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากํากับสินเชืLอรายย่อย

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

2553-2555

หัวหน้ าควบคุมสินเชืLอบุคคลและธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2545-2553

หัวหน้ ากํากับสินเชืLอรายย่อย
อื นๆ
-

33. นางมัลลี พีรวณิชกุล

59

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั _นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริ หารธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ

2550-2553

รองหัวหน้ าธนบดีธนกิจ

2546-2549

หัวหน้ า Marketing
อื นๆ
-

34. นายมานพ เพชรดํารงค์ สกุล

34

หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รักษาการหัวหน้ าสินเชืLอธุรกิจขนาดใหญ่

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการจัดการทัวL ไป)

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการหัวหน้ าสินเชืLอธุรกิจขนาดใหญ่

ก.พ.2556-ปั จจุบนั

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556

รองหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2554-2555

ผู้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
อื นๆ

2551-2553
35. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์

48

หัวหน้ าบริ หารสินเชืLอ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
กลุ่มทิสโก้

2555-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

หัวหน้ าบริ หารสินเชืLอ
อื นๆ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36. นางลัดดา กุลชาติชัย

57

หัวหน้ าบริ การคัสโตเดียน

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
2546-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริ การคัสโตเดียน
อื นๆ
-

37. นายวรพจน์ ติรการุ ณ

46

หัวหน้ าบริ หารสินเชืLอรายย่อย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
2548-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริ หารสินเชืLอรายย่อย

2544-2547

หัวหน้ า Collection Services

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

อื นๆ
-

38. หม่ อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ

53

หัวหน้ าธนบดีการลงทุน

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนบดีการลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2550-2552

หัวหน้ าทีLปรึกษาผู้ลงทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

จัดการกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด(ไทย)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อื นๆ
2548-2550

39. นางวันทนา กิจพานิช
หัวหน้ าปฏิบตั การสาขา

45

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายเงินฝาก/กองทุน
กลุ่มทิสโก้

ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าปฏิบตั ิการสาขา

2552-มิ.ย.2556

Head of System & Support / บริ หารการขายทางสาขา
อื นๆ
-

A1-9

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

40. นายวิทยา เมตตาวิหารี

อายุ
(ปี )

41

ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสาขาภูมิภาค

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครืL องกล)

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขาและรักษาการหัวหน้ าพัฒนธุรกิจสาขาภูมิภาค

2553-มิ.ย.2556

ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อื นๆ
-

41. นางสาววิภา เมตตาวิหารี

43

หัวหน้ าสินเชืLออเนกประสงค์และการขายตรง

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กลุ่มทิสโก้
2545-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสินเชืLออเนกประสงค์และการขายตรง
อื นๆ
-

42. นางสาวศรั ญญา วีรมหาวงศ์

40

หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

กลุ่มทิสโก้
2554-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรัLงเศส)

2553-2554

รักษาการหัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

2551-2553

ผู้จัดการธนกิจสาวนบุคคล
อื นๆ

43. นายสมศักดิ> วงศ์ วชิรวาณิชย์

52

ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพฯ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

2549-2550

ผู้จัดการลูกค้ าสัมพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2548-2549

ผู้จัดการฝึ กอบรมการขาย

ธนาคารซิตี _แบงค์ เอ็น เอ

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพฯ

2545-มิ.ย.2556

หัวหน้ าเช่าซื _อ - รถเก่า
อื น ๆ
-

44. นายสมหมาย แซ่ องึ J

43

หัวหน้ าธุรกิจขนาดกลาง

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธุรกิจขนาดกลาง

ก.พ.2556-มิ.ย.2556 รักษาการหัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2
2550–2553

หัวหน้ าธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม

2549-2550

หัวหน้ าการตลาด 1

2545-2548

หัวหน้ า Special Asset Management - Asset Sale
อื น ๆ
-

45. นางสรั ญญา เกตุอุดม

53

หัวหน้ าควบคุมการปฏิบตั ิการ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าควบคุมการปฏิบตั ิการ

2553

หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส

2552-2553

หัวหน้ าบริ การธนาคารพาณิชย์

2550-2551

หัวหน้ าระบบงานสาขา

2547-2549

รองหัวหน้ าสายปฏิบตั ิการธนาคารพาณิชย์
อื นๆ
-

46. นายสุกิจ สกุลวงศ์ ใหญ่

44

หัวหน้ าสนับสนุนสินเชืLอ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

กลุม่ ทิสโก้
2549-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสนับสนุนสินเชืLอ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2545-2547

หัวหน้ า Special Asset Management - Asset Enforcement

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อืLน ๆ
-

47. นายสุเทพ ตรั ยวรรณกิจ

51

หัวหน้ าเช่าซื _อรถยนต์

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริ หารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

กลุ่มทิสโก้
2548-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเช่าซื _อรถยนต์

2546-2547

หัวหน้ าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
อื น ๆ
-

48. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช

47

หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
James Cook University
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (พยาบาล)

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1

ก.พ.2556-มิ.ย.2556 รองหัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1

วิทยาลัยพยาบาลเกื _อการุณย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ

อื นๆ
-

49. นางสุวรรณดี ขาวละออ
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน

48

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2545-2552

หัวหน้ าบริ การจัดทําเงินเดือน

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื นๆ
A1-10

รายละเอียดเกียวกับกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

50. นายเสถียร เลียJ ววาริณ

อายุ
(ปี )

49

หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาสงขลานคริ นทร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2549-ปั จจุบนั

หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ

2548-2549

หัวหน้ าสนับสนุนการตลาดลูกค้ ารายย่อย

2547-2548

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

Mizuho Securities Company Limited

หลักทรัพย์

หัวหน้ าการตลาด
อื นๆ
-

51. นายโนบุทากะ อิเดะ
หัวหน้ าธุรกิจญีL ปนุ่

36

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Bachelor of Engineering
University of Tokyo, Japan

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธุรกิจญีL ปนุ่
อื น ๆ

2553-2555

Investment Banking Manager

หมายเหตุ:

/1

หมายเหตุ:

/2

เปลีLยนชืLอเป็ นสายสินเชืLอรายย่อย

หมายเหตุ:

/3

ทีLประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง_ ทีL 7/2556 รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หาร โดยการลาออกมีผลตั _งแต่วนั ทีL 16 มกราคม 2557

หมายเหตุ:

/3

ทีLประชุมฯ มีมติแต่งตั _งนายยาสุโร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีLนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการทีLลาออก) ทั _งนี _ ขึ _นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงL ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมืLอวันทีL 21 มกราคม 2557

รวมคู่สมรสและบุตรทีLยังไม่บรรลุนิติภาวะ

A1-11

เอกสารแนบ !
รายละเอียดเกียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร/1
หุ้นสามัญ
เพิ!มขึน#
(ลดลง)
ระหว่ างปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิศ! ริ ิกลุ
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
ศ.ดร.ปราณี ทินกร
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
นายศักดิช! ยั พีชะพัฒน์
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ

หมายเหตุ:

/1

รวมคู่สมรสและบุตรที;ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นบุริมสิทธิ
เพิ!มขึน#
(ลดลง)
ณ 1 ก.พ. 2557
ระหว่ างปี

ณ 1 ก.พ. 2557
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เอกสารแนบ $
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแล การปฏิบัตงิ านของธนาคาร

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ-สกุล

1. นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ=

อายุ
(ปี )

48

เลขานุการบริ ษัท
ผู้อํานวยการสายอาวุโส
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ

2. นางดุลยรั ตน์ ทวีผล

56

หัวหน้ ากํากับ

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จํานวนหุ้น)

สามัญ
บุริมสิทธิ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริ หาร
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Internal Audit (CIA)
Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)
Certified Financial Service Auditor (CFSA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information System Auditor (CISA)
Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA
Certified Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
- หลักสูตร Company Reporting
- หลักสูตร Company Secretary
- หลักสูตร Audit Committee
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 3
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ต.ค.2556-ปั จจุบนั
ก.ย.2556-ปั จจุบนั
ก.พ.2556-ก.ย.2556
2552-ม.ค.2556
2547–2551
ก.ย.2556-ปั จจุบนั
ก.ย.2556-ปั จจุบนั
ก.ย.2556-ปั จจุบนั
2546–2547

ตําแหน่ ง
กลุ่มทิ สโก้
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริ ษัท
หัวหน้ าบริ หารความเสี7ยงด้ านปฏิบตั ิการ
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้ าสํานักบริ หาร
อื นๆ
-

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ7ง จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน7 เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารพาณิชย์
ลีสซิ7ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่าซื [อ
หลักทรัพย์

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที7ปรึกษาการลงทุน

ก.ค.2556-ปั จจุบนั
2553-มิ.ย.2556
2552-2553

กลุ่มทิ สโก้
หัวหน้ ากํากับ
ผู้ชว่ ยหัวหน้ าสายสํานักองค์กร
หัวหน้ ากํากับและควบคุมภายใน

2551-2552

หัวหน้ ากํากับและควบคุมภายใน

2548-2551

หัวหน้ าควบคุมภายใน

ก.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท หลักทรัพย์ที7ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

จัดการกองทุน

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หลักทรัพย์

หัวหน้ าควบคุมภายใน

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินทุน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

2540-2548

อื นๆ
3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ:

/1
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สามัญ
บุริมสิทธิ

16,544
-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA

ก.พ.2556-ปั จจุบนั
2549-ม.ค.2556

รวมคูส่ มรสและบุตรที7ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

A 3-1

กลุ่มทิ สโก้
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
รองหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
อื นๆ
-

เอกสารแนบ *
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึง' ได้ รับการแต่งตั *งจากคณะกรรมการบริ ษัทเมื'อวันที' 26 เมษายน 2556
ประกอบด้ วยกรรมการที'เป็ นอิสระจํานวน 4 ท่าน ดังนี *
1.

รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

โดยระหว่างวันที'> มกราคม ถึง @A เมษายน @AAB คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที'และความรับผิดชอบตามที'ได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที'
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับข้ อมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทมีการดําเนิ นงานตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที'ดี อันได้ แก่ การปฏิ บตั ิงานตามหน้ าที' ที'ได้ รับมอบหมาย มีความโปร่ งใส
ยุตธิ รรม เชื'อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอํานาจ อันนําไปสู่ประโยชน์ สงู สุด ไม่เพียงแต่สําหรับผู้ถือหุ้น แต่ยงั รวมถึงพนักงาน
และผู้ที'มีสว่ นเกี'ยวข้ องอื'นๆ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน รวม >4 ครัง* โดยได้ ดาํ เนินการในเรื' องที'สาํ คัญดังต่อไปนี *
รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที'บริ ษัทใช้ ใน
การจัดทํางบการเงินและความครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลก่อนเผยแพร่ ส่สู าธารณะ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบ
บัญชีว่างบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทเพียงพอและถูกต้ องตามที'ควร รวมทั *งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที'รับรองทัว' ไป
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและพิจารณาข้ อสังเกต
ที'ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมตั ิแผนการ
ตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี ว* ัดความสําเร็ จในการปฏิ บัติงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจําปี กิจกรรม
การกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ รวมทังสถานภาพของคดี
*
และการฟ้ องร้ องดําเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์พร้ อมทั *งประเมินการแก้ ไขปรับปรุ งของบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที'เกี'ยวข้ องอย่างเหมาะสม
ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทัง* ขอบเขตการตรวจสอบและเรื' องสําคัญที'เน้ นในการตรวจสอบรายไตร
มาสและประจําปี คัดเลือกและเสนอชื'อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื'อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมัติ จากผลการพิจารณาถึง
ความเป็ นอิสระ ความเชี'ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงาน และค่าสอบบัญชีที'เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะให้
แต่งตังนางสาวรั
*
ตนา จาละ จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรั บปี 255B
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รายการที)เกี)ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที'เกี'ยวโยงกันหรื อรายการที'อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการกําหนดราคา เพื'อให้ แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎระเบียบที'เกี'ยวข้ อง ทั *งนี * คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที'เกิดขึ *นเป็ นรายการปกติทางธุรกิจ หรื อเป็ นรายการที' สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สงู สุดต่อ
บริ ษัท นอกจากนี * การเปิ ดเผยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที'เกี'ยวข้ องกับรายการที'เกี'ยวโยงกันหรื อรายการที'อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การบริ หารความเสี)ยง: สอบทานและประเมินจากการนําเสนอของผู้บริ หารในเรื' องความมีประสิทธิ ผลของระบบการบริ หารความเสี'ยง ความ
เพียงพอของเงินกองทุน การบริ หารความเสี'ยงด้ านปฏิบตั ิการ และการบริ หารความเสี'ยงด้ านทุจริ ต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการ
บริ หารความเสีย' งของบริ ษัท
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: สอบทานและประเมินความเหมาะสมของนโยบายกํ ากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณในการทํ าธุรกิ จและ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน' ของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษัทมีโครงสร้ างและระบบในการกํากับ
ดูแลกิจการที'ดี นโยบายกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ รวมทั *งนโยบาย แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน'
ของบริ ษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ
นอกจากนี * คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแบบประเมินตนเองของบริ ษัทเกี'ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอรัปชัน' ซึ'งจากการเสนอผลการ
สอบทานดังกล่าวต่อแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (แนวร่ วมฯ) ทําให้ บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่ วมฯ เมื'อเดือนตุลาคม 2556
การประเมิน ตนเอง : ประเมินผลการปฏิ บัติงานของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบกิ จกรรมที' สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที'เกี'ยวข้ องและแนวปฏิบตั ทิ ี'ดี ผลการประเมินแสดงให้ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที'
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิ ผลตามที'ได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที'เกี'ยวข้ อง และตามที'
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
(รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13 กุมภาพันธ์ @AAN

A 4-2

เอกสารแนบ ,
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
%& กุมภาพันธ์ %(()

แบบประเมินนีจ* ัดทําโดยคณะกรรมการบริ ษัทซึ/งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี/ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในทีดีมีความสําคัญอย่างยิงสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัททีมีประชาชนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยระบบทีดีจะ
สามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสียงหรื อความเสียหายต่างๆ ที อาจเกิดขึน3 กับบริ ษัทและผู้ทีมีส่วนได้ เสียได้ เ ป็ นอย่างดี ดังนัน3 จึงเป็ น
หน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัททีจะต้ องดําเนินการให้ มนใจว่
ั า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกํ าหนดที เกี ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถป้องกันทรั พย์สิน จากการทุจริ ต เสียหาย
รวมทั 3งมีการจัดทําบัญชี รายงานทีถูกต้ องน่าเชือถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี 3ขึ 3น เพือเป็ นเครื องมือช่วยให้
บริ ษัทใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมินนี 3 ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที
ได้ ปรับปรุง framework ใหม่ เมือเดือนพฤษภาคม _ และนํามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึ 3น รวมทั 3งเหมาะสมกับบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึงคําถามหลัก
ยังแบ่งออกเป็ น ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม ` หลักการ เพือให้ เข้ าใจและ
เห็นภาพของแต่ละส่วนได้ ชดั เจนยิงขึ 3น
การนําไปใช้
บริ ษัทควรใช้ แบบประเมินนี 3เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยทุกปี และอาจมีการ
ทบทวนเพิมเติมหากเกิดเหตุการณ์ ทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพือให้ เกิ ดการแลกเปลียนความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกํ าหนดแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ีเหมาะสมกับบริ ษัทได้
การตอบแบบประเมิน ในแต่ละข้ อ ควรอยู่บนพื 3นฐานของการปฏิ บัติจริ ง หากประเมิน แล้ วพบว่า บริ ษัทยังขาดการควบคุมภายในที
เพียงพอในข้ อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื องนั 3น หรื อมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย

1

เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute
of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American
Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั/นในคุณค่ าของความซื/อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทีอยู่บนหลักความซือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าทีประจําวัน และการตัดสินใจในเรื องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั หิ น้ าทีด้ วยความซือตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ทีครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน ทีเหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึงรวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสือสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทั 3งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชียวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับความซือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําทีขัดต่อหลักความซือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้ าที/กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุม
ภายใน
คําถาม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิqอํานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ มกี ารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและวัดผลได้ เพือเป็ น
2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี! ยงของบริ ษทั

A5-k

ใช่
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ
คําถาม
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึงครอบคลุมบทบาททีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้เกียวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชียวชาญในเรื องนั 3นๆได้
2.5 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระทีมีความรู้ ความสามารถน่าเชือถือ และมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้ าทีอย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ อืนใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึงครอบคลุมทั 3งการ
สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสียง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสือสาร และการ
ติดตาม

ใช่

ไม่ ใช่

/

/
/

/

3. ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั/งการและความรั บผิดชอบที/เหมาะสมเพื/อให้ องค์ กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั 3งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที
ในส่วนงานทีสําคัญ ซึงทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึ 3นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชัดเจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกับอํานาจหน้ าที
ความรับผิดชอบ และการสือสารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั/นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที/มีความรู้ ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริ ษัท มี นโยบายและวิ ธี การปฏิ บัติเ พือจัดหา พัฒ นา และรั กษาบุคลากรที มี ค วามรู้ และความสามารถที
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั นิ ั 3นอย่างสมําเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรทีมีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสือสารกระบวนการเหล่านี ใ3 ห้ ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรั บการขาดบุคลากรที มีความรู้ และความสามารถที
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัท มี ก ระบวนการสรรหา พัฒ นา และรั ก ษาผู้บ ริ ห ารและพนัก งานทุกคน เช่ น การจัดระบบที ปรึ ก ษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ทีสําคัญ
A5-r

ใช่
/
/

/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ

5. องค์ กรกําหนดให้ บคุ ลากรมีหน้ าที/และความรั บผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื/อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสือสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทีจําเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกํ าหนดตัวชี 3วัดผลการปฏิบัตงิ าน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที
เหมาะสม โดยพิจารณาทั 3งเรื องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั 3นและระยะยาวของ
บริ ษัท
5.3 คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บริ ห ารประเมิ น แรงจูง ใจและการให้ รางวัลอย่ า งต่อ เนื องโดยเน้ น ให้ สามารถ
เชือมโยงกับความสําเร็ จของหน้ าทีในการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันทีมากเกิ นไปในการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
บุคลากรแต่ละคน

/

ไม่ ใช่

/

/
/

การประเมินความเสี/ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื/อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี/ยงต่ าง ๆ ที/เกี/ยวข้ องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั 3น โดยแสดง
ได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสําคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ

ใช่
/

6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริหารความเสียง อนุมตั แิ ละสือสารนโยบายการบริ หารความเสียงให้
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมขององค์กร

/
/

ไม่ ใช่

/

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี/ยงทุกประเภทที/อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทั/วทัง* องค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1 บริ ษัทระบุความเสียงทุกประเภทซึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั 3งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
และหน้ าทีงานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสียงทุกประเภททีอาจเกิดจากทั 3งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึงรวมถึง
ความเสียงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

A5-

/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ
คําถาม

ใช่

7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการบริ หารความเสียง

/

7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสียง โดยพิจารณาทั 3งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอาจ
เกิดขึ 3น
7.5 บริ ษั ท มี ม าตรการและแผนปฏิ บั ติง านเพื อจั ด การความเสี ยง โดยอาจเป็ นการยอมรั บความเสี ยงนั น3
(acceptance) การลดความเสียง (reduction) การหลีกเลียงความเสียง (avoidance) หรื อการร่ วมรั บความเสียง
(sharing)

/

ไม่ ใช่

/

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที/จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี/ยงที/จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริ ตขึ 3น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการ
เงิ น เท็ จ การทํ า ให้ สูญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น การคอร์ รั ป ชัน การที ผู้ บริ ห ารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุม ภายใน
(management override of internal controls) การเปลียนแปลงข้ อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง
ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายทีกําหนด
แล้ ว รวมทั 3งได้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงจู
ิ งใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั 3งเป้าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกียวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที
บริ ษัทดําเนินการเพือป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษัทได้ สอสารให้
ื
พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ทีกําหนดไว้

/

ไม่ ใช่

/

/
/

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี/ยนแปลงที/อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั 3นอย่างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั 3นอย่างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั 3นอย่างเพียงพอแล้ ว

/

A5-_

/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ
มาตการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที/ช่วยลดความเสี/ยงที/จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที/ยอมรั บได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกียวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื 3อ และการบริ หารทัวไป
ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที และลําดับชั 3นการอนุมตั ิของผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม
เพือให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ
ขั 3นตอนในการอนุมตั โิ ครงการลงทุน ขั 3นตอนการจัดซื 3อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซื 3อ ขันตอนการเบิ
3
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มี
กระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี 3
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
ผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั 3งบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
รายการระหว่างกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
3 การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทีบริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาว
ไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื 3อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ 3าประกัน บริ ษัทได้ ตดิ ตามให้ มนใจแล้
ั
วว่า มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต3 ามกําหนด หรื อมี
การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั 3งระดับ
กลุม่ บริ ษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในงาน k ด้ านต่อไปนี 3 ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าทีอนุมตั ิ
(2) หน้ าทีบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

/
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/

/

/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั/วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื/อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คําถาม
. บริ ษัทควรกําหนดความเกียวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั งิ านและการ
ควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ

ใช่
/

. บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื 3นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

/

.k บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

/

.r บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม

ไม่ ใช่

/

12. องค์ ก รจัดให้ มี กิจกรรมการควบคุ มผ่ านทางนโยบาย ซึ/ งได้ กําหนดสิ/ งที/ค าดหวั งและขัน* ตอนการปฏิบัติ เพื/อ ให้ น โยบายที/
กําหนดไว้ นัน* สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
คําถาม
. บริ ษัทมีนโยบายทีรัดกุมเพือติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
3
มตั ิ ทีกําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพือป้องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
. บริ ษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผู้ทีไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนั 3น
.k บริ ษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
.r บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทั 3งกําหนดแนวทางให้ บคุ คล
ทีบริ ษัทแต่งตั 3งให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนั 3น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั
ย่อยหรื อ บริ ษทั ร่ วมไม่ต้องตอบข้อนี)

ใช่
/

/
/
/

. บริ ษัทกําหนดหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั โิ ดยผู้บริ หารและ
พนักงาน

/

._ นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาทีเหมาะสม โดยบุคลากรทีมีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ในการปฏิบตั งิ าน

/

.` บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

A5-y

/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ

ระบบสารสนเทศและการสื/อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื/อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที/กาํ หนดไว้
คําถาม
k. บริ ษัทกําหนดข้ อมูลทีต้ องการใช้ ในการดําเนินงาน ทั 3งข้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีมีคณ
ุ ภาพและ
เกียวข้ องต่องาน
k. บริ ษัทพิจารณาทั 3งต้ นทุนและประโยชน์ทีจะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

k.k บริ ษัทดําเนินการเพือให้ คณะกรรมการมีข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้ อมูลทีสําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื องทีเสนอให้ พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ

/

k.r บริ ษัทดําเนินการเพือให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลที
จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขั 3นตําตามทีกฎหมาย
กําหนด

/

k. บริ ษัทดําเนินการเพือให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพือให้ สามารถตรวจสอบ
ย้ อนหลังเกียวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้ าทีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรื อง
ทีเสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น

/

/

k._ บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี 3
k._. มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
k._. กรณี ทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่ อง ในการควบคุมภายใน บริ ษัทได้
แก้ ไขข้ อบกพร่ องนั 3นอย่างครบถ้ วนแล้ ว

14. องค์ กรสื/อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ/งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที/จาํ เป็ นต่ อการสนับสนุน
ให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที/วางไว้
คําถาม
r. บริ ษัทมีกระบวนการสือสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสือสารทีเหมาะสม เพือ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
r. บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทีสําคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ และคณะกรรมการบริ ษัทสามารถ
เข้ าถึงแหล่งสารสนเทศทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต้ องการ เช่น การกําหนดบุคคล
ทีเป็ นศูนย์ติดต่อเพือให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอืนนอกจากทีได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทั 3งการติดต่อสอบถามข้ อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามทีคณะกรรมการร้ องขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
r.k บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถแจ้ งข้ อมูล
หรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย
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ใช่
/
/

/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ

15. องค์ กรได้ ส/ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี/ยวกับประเด็นที/อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ และมีช่องทางการ
สือสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับ
เรื องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ งข้ อมูล
หรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื/อให้ ม/ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของบริ ษัท
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ทีมีความรู้ และความสามารถ
16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ 3นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริมให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบัตหิ น้ าทีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/
/
/
/

17. องค์ กรประเมินและสื/อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที/รับผิดชอบ ซึ/งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที
หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึ 3นแตกต่างจากเป้าหมาย ทีกําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี 3
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ีฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึงอาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะ
การเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้ เริ มดําเนินการจัดการ
แล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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เอกสารแนบ .
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

เอกสารแนบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที.ปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทํ าขึ 3นตามมาตรฐานการบัญชีที.รับรองทั.วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที.เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่าง
สมํ.าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที. ดีที.สดุ ในการจัดทํ า รวมทั 3งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และปฏิบตั ติ ามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าว
ได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มเี งื.อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที.เป็ นอิสระ จึงสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ที.เป็ นจริ ง
และโปร่ งใส อันเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว. ไป
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีและดํารงไว้ ซงึ. ระบบบริ หารความเสี.ยง และระบบควบคุมภายในที.เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพื.อให้ มนั. ใจว่า
ข้ อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื.อถือ และเพียงพอที.จะดํารงรักษาไว้ ซงึ. ทรัพย์สนิ ของธนาคาร และเพื.อให้ ทราบจุดอ่อนเพื.อป้องกันมิให้ เกิดความเสี.ยงจากการ
ดําเนินการที.ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทัง3 นี 3 คณะกรรมการได้ แต่งตั 3งคณะกรรมการตรวจสอบซึ.งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี.ยวกับเรื. องนี 3ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ.งแสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี 3
แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็ นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที. น่าพอใจ และสามารถให้ ความเชื.อมั.นต่อความ
เชื.อถือได้ ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที. 31 ธันวาคม 255

ปลิ ว มังกรกนก
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ

สุทศั น์ เรื องมานะมงคล
(นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
 ธันวาคม 6
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที  ธันวาคม 56 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญและหมายเหตุเรื องอืนๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี เกียวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ข ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึง
การประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีทีจดั ทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้างรับ
เงินให้สินเชือแก่ลกู หนี
ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
หัก: ค่าเผือ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี
รวมเงินให้สินเชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์

3.1
3.2
3.3, 3.7
3.4
3.5, 3.7

3.6

3.7, 3.8
1.3, 3.9
1.4, 3.10
3.11
3.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A6-5

2556

(หน่วย: พันบาท)
2555

1,130,135
52,777,951
28,220
10,029,363
-

1,045,647
31,370,138
41,863
4,912,832
43,956

307,220,484
493,055
307,713,539
(26,394,058)
(5,774,792)
275,544,689
114,923
16,067
742,371
39,821
1,606,168
342,029,708

261,696,683
322,266
262,018,949
(23,030,237)
(4,687,644)
(3)
234,301,065
266,241
63,139
392,541
64,638
2,621,881
275,123,941

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ
หนีส ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส ิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ดอกเบียค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีส ิ น

3.13
3.14
3.2
3.15
3.16

3.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A6-6

2556

265,547,495
12,283,394
344,864
310,945
36,955,619
144,553
119,720
1,627,704
302,283
655,337
4,165,434
322,457,348

(หน่วย: พันบาท)
2555

220,633,709
9,943,228
652,310
21,565,619
131,686
45,690
1,726,436
257,464
1,237,859
3,726,262
259,920,263

A6-7

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2556
2555
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ ดอกเบีย สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพือค้าและ
ปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ค่าปรับทีเกียวเนืองจากเงินให้สินเชือ
รายได้ค่าส่ งเสริ มการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจเช่าซื อ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจเช่าซื อ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุ ทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายการบริ หารงานสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

3.22
3.23

3.24
3.25
3.26

3.28

3.33
3.29
3.27
3.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A6-8

17,919,291
(9,884,932)
8,034,359
3,294,413
(77,481)
3,216,932

14,205,581
(7,871,743)
6,333,838
2,495,539
(73,367)
2,422,172

16,963
38,592
263,861
736,858
108,578
12,416,143
900,370
11,515,773

146,047
117,933
233,855
1,259,511
132,653
10,646,009
1,422,668
9,223,341

1,684,416
160
764,242
205,117
1,102,927
523,190
4,280,052
3,641,626
3,594,095
716,894
2,877,201

1,710,317
480
719,937
161,287
1,029,720
491,518
4,113,259
1,564,282
3,545,800
788,777
2,757,023

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2556
2555
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ ขาย
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

3.31
1.4

3.30, 3.32

3.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A6-9

2,937
298,463
6,526
(61,585)
246,341
3,123,542

(507)
(20,655)
(128,277)
29,888
(119,551)
2,637,472

3.68

3.79

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีสูญและหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ ขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผือ ขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจากปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์เพือค้า
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
กําไรจากการป้ องกันความเสี ยง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา้ งรับ (เพิมขึน) ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชือแก่ลกู หนี
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์อืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
A 6 - 10

(หน่วย: พันบาท)
2555

3,594,095

3,545,800

138,040
4,477,408
(5,467)
(17)
(36,200)

160,042
2,364,545
(63,835)
(315)
(51,248)

6,253
(2,227)
(7,445)
(4,789)
32,833
12,269
69,786
(8,034,359)
(74,956)
17,779,727
(8,729,185)
74,956
(312,640)
8,978,082

(29,340)
(4,786)
(48,353)
(100,761)
29,024
(25,456)
557,526
(6,333,838)
(54,832)
14,041,695
(6,807,295)
54,832
(351,195)
6,882,210

-21,404,812
(48,094,018)
2,590,686
866,855

(1,546,724)
(62,633,996)
1,560,219
(888,506)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
2556
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะสัน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินอืน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการออกหุน้ เพิม ทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิม ขึน สุ ทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
การปรับมูลค่าสิ นทรัพย์ให้เป็ นราคาทีตีใหม่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
A 6 - 11

(หน่วย: พันบาท)
2555

44,913,786
2,340,166
(307,446)
15,500,700
(13,440)
(700,664)
4,669,895

182,573,823
(914,753)
204,261
(118,824,948)
(1,760)
(211,094)
6,198,732

(17,255,481)
12,186,955
(106,343)
(5,091)
2,235
40,400
(5,137,325)

(6,127,403)
3,927,604
(57,581)
(8,249)
6,159
(2,259,470)

1,243,000
(1,353,700)
(1,237,859)
1,900,477
551,918
84,488
1,045,647
1,130,135
-

(3,639,200)
1,243,000
(1,000,000)
(400,484)
(3,796,684)
142,578
903,069
1,045,647

298,463

-

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พันบาท)
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
ทุนทีออกจําหน่าย
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ

ส่ วนเกิน(ตํากว่า)ทุน
จากการวัดมูลค่า
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่า
เงินลงทุนใน
จากการตีราคา
หลักทรัพย์เผือ ขาย
สิ นทรัพย์
หุน้ สามัญ

การป้ องกัน
ความเสี ยง รวมองค์ประกอบอืน
ในกระแสเงินสด ของส่ วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 4)
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

1
-

7,281,521
-

130,451
-

3,789
-

-

102,621
-

106,410
-

846,100
-

5,439,582
(1,237,859)

13,804,065
(1,237,859)

1

7,281,521

130,451

(406)
3,383

-

(102,621)
-

(103,027)
3,383

137,900
984,000

(137,900)
2,740,499
6,804,322

2,637,472
15,203,678

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 4)
ออกหุน้ สามัญเพิมทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

1
1

7,281,521
910,191
8,191,712

130,451
990,287
1,120,738

3,383
2,350
5,733

238,770
238,770

-

3,383
241,120
244,503

984,000
984,000

6,804,322
(655,338)
2,882,422
9,031,406

15,203,678
(655,338)
1,900,478
3,123,542
19,572,360
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม 6
1.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ

1.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี ได้จดั ทําขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ.  และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึนเพือให้เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย
ที สนส. / เรื อง การจัดทําและการประกาศงบการเงิ นของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั โฮลดิงทีเป็ น
บริ ษทั แม่ของกลุ่มธุ รกิจทางการเงินลงวันที  ธันวาคม  ซึ งเริ มบังคับใช้กบั งบการเงินทีเริ มต้นในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที ธ นาคารฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
ธนาคารฯไม่ ไ ด้นํา เสนองบการเงิ น รวมของธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่ อ ย (TISCO Securities Hong Kong
Limited) เนื องจากธนาคารฯมีบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ งมี ฐานะเป็ นบริ ษทั ใหญ่
และมีทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนอยูท่ ี / อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร ได้นาํ เสนองบการเงิ นรวมไว้แล้ว ดังนันธนาคารฯจึงนําเสนอเฉพาะงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ
1.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่
มาตรฐานการบัญชีทีเริ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และทีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี
ก. มาตรฐานการบัญชี ทเี ริมมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 12

ภาษีเงินได้
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
A 6 - 13

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 21
ภาษีเงิ นได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพ ย์ทีไ ม่ได้คิ ดค่า เสื อม
ราคาทีตีราคาใหม่
ฉบับที 25
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุ น้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกียวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ฉบับที 10

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที 20 (ปรับปรุ ง
2552) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  ไม่เกียวเนื องกับธุ รกิจของธนาคารฯ ทังนี ธนาคารฯได้ถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  เรื องภาษีเงินได้แล้วก่อนวันทีมีผลบังคับใช้
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี ะมีผลบังคับในอนาคต
วันทีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที  (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที  (ปรับปรุ ง )
ฉบับที  (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที  (ปรับปรุ ง )

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี ย นอัต ราแลกเปลี ย น
ของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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วันทีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 4
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและ
การดําเนินงานทียกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที 15
ฉบับที 27

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1

ฉบับที 4
ฉบับที 5
ฉบับที 7

ฉบับที 10
ฉบับที 12
ฉบับที 13
ฉบับที 17
ฉบับที 18

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจาก
การรื อถอน การบูรณะ และหนีสินทีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯได้ป ระเมิ นแล้วเห็ นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นเมือนํามาถือปฏิ บตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  ฉบับที 
ฉบับที  ฉบับที  ฉบับที  และฉบับที  ทีไม่เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคารฯ
1.3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เกียวกับการบันทึกบัญชี อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุนจากวิธีราคาทุน
เป็ นวิธีมูลค่ ายุติธรรม
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ธนาคารฯได้เปลียนแปลงวิธีการบัญชีในการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 จากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีมูลค่ายุติธรรมเพือสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์
จํานวนเงิ นของรายการปรับปรุ งทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิม ขึน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
กําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรรเพิมขึน

7,445
1,489
5,956
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2556

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ภาษีเงินได้เพิมขึน
กําไรสําหรับปี เพิมขึน
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานเพิมขึน (บาท)

7,445
1,489
5,956
0.01

ทังนีเนืองจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทีมีต่องบการเงินสําหรับปี  และในอดีต
เป็ นจํา นวนเงิ นที ไ ม่มี ส าระสํา คัญ ดัง นัน ธนาคารฯจึ ง ไม่ไ ด้ป รั บ ย้อนหลัง งบการเงิ นและไม่ไ ด้แ สดง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  มกราคม  เพือการเปรี ยบเทียบ
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1.4 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เกียวกับการบันทึกบัญชี ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากวิธีราคาทุนเป็ น
วิธีการตีราคาใหม่
ณ วันที  ธันวาคม  ธนาคารฯได้ทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าทีดิน
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุ ดสํานักงานจากเดิมทีแสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็ นราคา
ทีตีใหม่ ซึงคือมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันทีประเมิน
ในการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีน ี ธนาคารฯได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที
 ซึงไม่กาํ หนดให้ตอ้ งนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังกับงบการเงินงวดบัญชีก่อน ดังนันจึง
ใช้วธิ ีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
การเปลียนแปลงนีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิมขึน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของเพิมขึน

298,4
59,6
238,770

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
 ธันวาคม 2556

,

ทังนี การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกําไรสุ ทธิ สําหรับปี
หากได้มีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีตงั แต่ตน้ ปี
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. นโยบายการบัญชีทสี ํ าคัญ
1..1 การรับรู้รายได้
ก)

ดอกเบียและส่ วนลดรับจากเงินให้สินเชือ
ดอกเบียของเงินให้สินเชือรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นทีคา้ งชําระ รายได้
จากสัญญาเช่ าซื อ สัญญาเช่ าการเงิ นและสิ นเชื อจํานําทะเบียนยานพาหนะรับรู้ เป็ นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี ยค้างรับสําหรับเงินให้สินเชื อธุ รกิจทีผิดนัด
ชํา ระดอกเบี ยเกิ นกําหนดหนึ ง เดื อน และสํา หรั บเงิ นให้สิ นเชื อประเภทอืนทีผิดนัดชํา ระ
ดอกเบี ยเกิ นกว่าสามเดื อนนับ จากวันครบกํา หนดชํา ระจะยกเลิ กรายการดอกเบี ย ค้า งรั บ
ที ไ ด้บ นั ทึ ก บัญชี เ ป็ นรายได้แ ล้ว นันออกจากบัญชี สํา หรั บ การบันทึ ก รายได้ดอกเบี ย รั บ
หลังจากนันจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
ทังนีธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบียเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมือธนาคารฯได้รับชําระหนี ที
ค้างเกินกําหนดชําระแล้ว
ในกรณี ทีดอกเบียหรื อส่ วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัว เงิ นหรื อเงิ นให้สินเชื อแล้ว ดอกเบียหรื อ
ส่ วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็ นรายได้รอตัดบัญชี และตัดจําหน่ ายเป็ นรายได้เฉลียเท่าๆ กัน
ตลอดอายุของตัว เงินหรื อระยะเวลาของเงินให้สินเชือนัน

ข)

ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบียจากเงิ นลงทุนถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงิ นปั นผลจากเงิ นลงทุนจะถื อเป็ น
รายได้เมือมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ค)

กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีเกิดรายการ

ง)

ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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1..2 การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ทีดอกเบียได้คิดรวมอยูใ่ นตัว เงินจ่าย
แล้ว ดอกเบียนันจะบันทึกเป็ นดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลีย
เท่าๆ กันตลอดอายุของตัว เงินนัน

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซือ
ธนาคารฯบันทึกบัญชี การรับรู้ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายทางตรงเมือเริ ม แรกทีเกิ ดขึนจาก
การให้เช่าซือสําหรับสัญญาเช่าซือทีทาํ ขึนตังแต่วนั ที  มกราคม 2550 โดยการปั นส่ วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งและแสดงหักจากรายได้ดอกเบียตลอดอายุของสัญญาเช่า
ซื อและสําหรับสัญญาเช่าซื อทีทาํ ขึนก่อนวันที  มกราคม 0 ธนาคารฯรับรู้เป็ นค่าใช้จ่าย
ทันทีทีเกิดรายการ
รายได้ดอกเบียจากการให้เช่าซื อรอตัดบัญชีแสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือ

1.. หลักทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน
ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืนภาคเอกชนโดยมี
การกําหนดวันเวลา และราคาทีแน่ นอนในอนาคต จํานวนเงิ นทีจ่ายสําหรับหลักทรัพย์ซื อโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้บญั ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน
ภายใต้สัญญาซื อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็ นหลักประกันซึ งสามารถนําหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกัน
ดังกล่าวไปทําสัญญาซือคืนอีกทอดหนึงหรื อขายหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกันได้
ผลต่างระหว่างราคาซื อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งซึงแสดงรวมอยูใ่ นดอกเบียรับ
1.. เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น นั ออกไป
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ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและ
หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี
ตามอัตราดอกเบี ย ที แท้จริ ง ซึ ง จํา นวนที ตดั จํา หน่ า ย/รั บ รู้ น ี จะแสดงเป็ นรายการปรั บ กับ
ดอกเบียรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว ไป ซึ งแสดง
ในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)

จ)

เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงมูล ค่า ตามวิธี ราคาทุนสุ ท ธิ จาก
ค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ฉ)

ธนาคารฯไม่ได้บนั ทึกเงิ นลงทุนซึ งธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดังกล่าวจากลูกหนี ทีมีการ
ปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา และถือหุ ้นตังแต่ร้อยละ  เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ งต้อง
บันทึ ก บัญชี ตามวิธี ส่ วนได้เสี ย ในงบการเงิ น เนื องจากธนาคารฯ ต้องจําหน่ ายเงิ นลงทุ น
ดังกล่าวภายในระยะเวลาตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด
ณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลัก ทรั พย์รัฐบาลและรัฐวิส าหกิ จและของตราสารหนี ภาคเอกชน คํา นวณโดยใช้สู ตรที
กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยหรื อของสถาบันการเงิ นอืนแล้วแต่กรณี มูล ค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจาก
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)

ซ)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผือ ขาย เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบ
กําหนด และเงินลงทุนทัว ไปจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ฌ) ธนาคารฯใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ญ) ในกรณี ทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปอีกประเภทหนึง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลียนประเภท
เงิ นลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนจะบันทึกใน
ส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุน หรื อแสดงเป็ นองค์ป ระกอบอื นของส่ วนของเจ้า ของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน
ฎ)

รายการซือขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วนั ทีครบกําหนดชําระ (Settlement date)
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1.. เงินลงทุนในลูกหนีท รี ับซือหรือรับโอน
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับซื อหรื อรับโอนซึ งถือเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด แสดงในราคา
ทุนทีจ่ายซื อสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ลู ก หนี ที รั บ ซื อ หรื อ รั บ โอนได้มี ก ารทํา สั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี ธนาคารฯจะโอน
เงินลงทุนในลูกหนี ดงั กล่าวไปเป็ นเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จาก
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี
ทีรับซื อหรื อรับโอน ณ วันโอนหรื อ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี ธนาคารฯพิจารณาบันทึก
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับเงิน
ให้สินเชือแก่ลูกหนี
1..6 เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่ วนลด
รับล่ วงหน้าของเงิ นให้สินเชื อแก่ลู กหนี ทียงั ไม่รับรู้ เป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากเงิ นให้
สิ นเชือแก่ลูกหนี
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้า งสุ ท ธิ จ ากยอดคงเหลื อ ของรายได้ท างการเงิ น ที ย งั ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ ซึ งแสดงสุ ท ธิ จ าก
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิ ดขึนเมื อเริ มแรกจากการให้เช่ าซื อรอตัดบัญชี และเงิ นรั บ
ล่วงหน้าจากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
1..7 ค่ าเผือ หนีส งสั ยจะสู ญและส่ วนสู ญเสี ยจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี
ก)

ธนาคารฯบันทึ กค่า เผือหนี สงสัย จะสู ญของเงิ นให้สิ นเชื อแก่ ลู กหนี และส่ วนสู ญเสี ย จาก
การปรับโครงสร้างหนีตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุ งเพิมด้วยจํานวนเงินเพิมเติมทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนีไม่ได้ โดยการวิเคราะห์
และประเมิ น ฐานะของลู ก หนี จากประสบการณ์ ใ นการพิ จ ารณาความเสี ย งและมู ล ค่ า
หลักประกันประกอบ
สําหรับเงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี ทีจดั ชันปกติและจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี ตาม
สัญญาเช่าซือทีจดั ชันปกติและจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไม่ตาํ กว่า
ร้อยละ  และอัตราไม่ตาํ กว่าร้อยละ  ของมูลหนี หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบียค้างรับ
ตามลําดับ
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สําหรั บเงิ นให้สิ นเชื อแก่ ลู กหนี ด้อยคุ ณภาพที จดั ชันตํากว่ามาตรฐาน สงสั ยและสงสั ยจะสู ญ
ยกเว้นลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อด้อยคุ ณภาพ ธนาคารฯบันทึ กค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรั บ
ลูกหนี ดงั กล่าวในอัตราร้อยละ  สําหรับส่ วนต่างระหว่างยอดหนี ตามบัญชี กบั มูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนีหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้รับจากการจําหน่ายหลักประกัน โดยใช้อตั ราดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับ
จากการจําหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อจัดชันปกติ จัดชันกล่าวถึ งเป็ นพิเศษและลูกหนี ตามสัญญา
เช่าซือด้อยคุณภาพ ธนาคารฯกันเงินสํารองเป็ นกลุ่มสิ นเชื อ (Collective Approach) โดยใช้วิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื อถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
ทังนี การกันสํารองดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตาม
หนังสื อลงวันที  สิ งหาคม 1
ข)

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลู กหนี อืนตังขึ นโดยประมาณจากจํานวนหนี ทีอาจเรี ยกเก็บจาก
ลูกหนีไม่ได้ ซึ งพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนีคงค้าง ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

ค)

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญทีต งั เพิม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจําหน่ าย
ลูกหนี เป็ นหนี สูญจะนําไปลดยอดค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ และหนี สูญทีได้รับคืนจะบันทึกหัก
จากบัญชีค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญในรอบบัญชีทีได้รับคืน

1..8 การปรับปรุ งโครงสร้ างหนีท มี ีปัญหา
ธนาคารฯบันทึกรายการทีเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชี เรื อง “การบัญชี สําหรั บการปรั บโครงสร้ างหนี ทีมี
ปั ญหา” โดยธนาคารฯบันทึกบัญชี สินทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ยทีรับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกิ นยอดหนี คงค้างตามสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย
ในกรณี ที เ ป็ นการปรั บ โครงสร้ า งหนี ที ธ นาคารฯยิ น ยอมผ่ อ นปรนเงื อ นไขในการชํา ระหนี
ธนาคารฯคํา นวณมู ล ค่ า ยุติธ รรมของลู ก หนี หลัง การปรั บ โครงสร้ า งหนี โดยคํา นวณจากมู ล ค่ า
ปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดที จะได้รับในอนาคต คิ ดลดด้ว ยอัตราต้นทุ นทางการเงิ น ณ วันปรั บ
โครงสร้างหนี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีอตั ราต้นทุนทางการเงิ นตํากว่าอัตราดอกเบียทีกาํ หนดตาม
เงื อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อตั ราดอกเบียทีกาํ หนดตามเงื อนไขใหม่เป็ นอัตราคิดลด ซึ งผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี กบั มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี ณ วันทีปรับโครงสร้างหนี จะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นและจะรับรู ้ ส่วนสู ญเสี ยทีเกิ ดจากการปรั บ
โครงสร้ า งหนี โดยการยินยอมลดเงิ นต้น หรื อดอกเบี ยที บ นั ทึ กในบัญชี หลังหักเงิ นสํารองที ก ัน
ไว้แล้วเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือมีการปรับโครงสร้างหนี
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1.. ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินทียึดคืนจากลูกหนี ตามสัญญาเงิ นให้สินเชื อและสัญญาเช่ าซื อ
ทีคา้ งเกินกําหนดชําระเป็ นเวลานานหรื อลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี มูลค่าของทรัพย์สินทียึด
คืนแสดงตามราคาทุน (ซึ งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันทีได้รับโอนแต่ไม่เกิ น
ยอดหนี คงค้า งตามสิ ท ธิ เรี ย กร้ องตามกฎหมาย) หรื อมูล ค่ า ที จะได้รับ แล้ว แต่ ราคาใดจะตํา กว่า
มูล ค่ าที จะได้รับ พิ จารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมิ นของทรั พ ย์สินที ยึดหักด้ว ยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย และธนาคารฯบันทึกสํารองเผือการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ ายบริ หาร
ธนาคารฯจะรั บ รู ้ ข าดทุ น จากการด้อ ยค่ า ในส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และกํา ไรขาดทุ น จาก
การจําหน่ายรับรู ้เมือมีการจําหน่าย
1..10 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ การลงทุน
ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุ นซึ งรวมต้นทุ นการทํา
รายการ หลัง จากนัน ธนาคารฯจะวัด มู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื อการลงทุ นด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
ธนาคารฯรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ทีเกิดขึน
ธนาคารฯรั บ รู ้ ผ ลต่ า งระหว่า งจํา นวนเงิ นที ไ ด้รับ สุ ท ธิ จ ากการจํา หน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจาก
บัญชี (ถ้ามี)
1..11 ทีด ิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุ ดสํานักงานและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ น/
ราคาทีตีใหม่หกั ค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ มแรกของอาคารชุดสํานักงานในราคาทุน ณ วันทีได้สินทรัพย์มา หลังจากนัน
ธนาคารฯจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาอาคารชุ ดสํ า นัก งานโดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระและบัน ทึ ก
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ น
ครังคราวเพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสําคัญ
ธนาคารฯบันทึกส่ วนต่างซึ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
-

ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทีเพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนและรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯได้รับรู ้ราคา
ที ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นแล้ว ส่ วนที เพิม จากการตี ราคาใหม่น ี จะถู กรั บรู ้ เป็ น
รายได้ไม่เกินจํานวนทีเคยลดลงซึ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
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-

ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาเพิมขึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนทีลดลงจากการตีราคา
ใหม่ จ ะถู ก รั บ รู้ ใ นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื น ในจํา นวนที ไ ม่ เ กิ น ยอดคงเหลื อ ของบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที
เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์น นั และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง โดยจํานวนของส่ วนเกินทุนที
โอนไปยัง กํา ไรสะสมจะเท่า กับผลต่า งระหว่า งค่า เสื อมราคาที ค าํ นวณจากมูลค่า ตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่กบั ค่าเสื อมราคาทีคาํ นวณจากราคาทุนเดิมของสิ นทรัพย์น นั ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
ค่าเสื อมราคาของอาคารชุ ดสํานักงานและอุปกรณ์ คํานวณจากราคาทุนหรื อราคาทีตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเว้นการคิดค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สือสารคํานวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ  ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ที ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี
อาคารและห้องชุดสํานักงาน
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงาน
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20 ปี
5, 2 ปี
, 5 ปี
5 ปี

ธนาคารฯบันทึกค่าเสื อมราคาทีคาํ นวณได้ขา้ งต้น ดังต่อไปนี
- ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีคาํ นวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
- ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิม รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
ธนาคารฯตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือธนาคารฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์น นั ออกจากบัญชี
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.. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ธนาคารฯบันทึ กต้นทุนเริ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลังการรับรู้ รายการ
เริ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น นั
ธนาคารฯตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เมือมีขอ้ บ่งชี ว่าสิ นทรัพย์น ันเกิ ดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนที มีอายุการให้ป ระโยชน์จาํ กัดของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่า ยค่าสิ ทธิ เพือใช้
ประโยชน์ใ นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ ง ธนาคารฯตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่า ยตามอายุก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณ ดังนี
กรณี สัญญาการใช้สิทธิระบุจาํ นวนปี การใช้
กรณี สัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจาํ นวนปี การใช้
กรณี ไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ

-

ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง
 ปี โดยวิธีเส้นตรง
 ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ทีใช้งาน

1..1 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์/หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชัว คราว ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินกับราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี สินนัน ซึ งจะรับรู้เป็ นรายได้ภาษีหรื อตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายภาษีเมือรายได้สามารถรับรู้เป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายทีบนั ทึกไว้เกิดขึนจริ งและถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร
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ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ธนาคารฯจะมีกาํ ไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน นั มาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ ง
เสี ยภาษีทุกรายการเป็ นหนีสินภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณขึนตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราทีคาด
ว่าจะต้องใช้ในปี ทีธนาคารฯจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะต้องจ่ายชําระหนี สินโดยใช้
อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใช้ ณ สิ นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯจะบันทึก ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของเจ้า ของหากภาษี ทีเกิ ดขึ น
เกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
ธนาคารฯจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน สิ น รอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
.. การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีซ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของ
ธนาคารฯด้อยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี ของการด้อยค่า หรื อเมือต้องทําการประเมินการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์เป็ นรายปี ธนาคารฯจะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ทังนี
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
นันมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
1..1 การตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีส ิ นทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ ท างการเงิ น จะถู ก ตั ด รายการออกจากบั ญ ชี เมื อ สิ ทธิ ตามสั ญ ญาที จ ะได้ รั บ
กระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรื อธนาคารฯได้โอนความเสี ยงและ
ผลตอบแทนของเจ้าของทีมีสาระสําคัญทังหมดในสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอน
หรื อไม่ได้คงไว้ซ ึงความเสี ยงและผลตอบแทนของเจ้าของทีมีสาระสําคัญทังหมดของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนันและธนาคารฯยังคงมีอาํ นาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
ต่อไปตามขอบเขตของความเกียวข้องต่อเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี สินทางการเงินจะถูกตัด
รายการออกจากบัญชี เมือหนี สินทางการเงินนันสิ นสุ ดลง เช่น เมือภาระผูกพันทีระบุในสัญญาได้
สิ นสุ ด ยกเลิก หรื อครบกําหนด
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.. เงินตราต่ างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงิ นเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการดําเนิ นงานของธนาคารฯ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี สินทีเป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลียนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ น ที เ กิ ด จากการเปลี ย นแปลงอัต ราแลกเปลี ย นรวมอยู่ ใ นการคํา นวณผลการ
ดําเนินงาน
1..1 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ธนาคารฯรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื อเกิ ด
รายการ
ส่ วนหนึงของค่าใช้จ่ายโบนัสของธนาคารฯเป็ นโบนัสประจําปี ซึ งถือเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี ของพนักงานทีจ่ายชําระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ ธนาคารฯบันทึก
ค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่ วนนีเมือพนักงานได้รับสิ ทธิ เนื องจากถื อว่าได้รับบริ การจากพนักงาน
แล้ว ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ น้ ถัวเฉลียรายวันตังแต่วนั ทีให้สิทธิ จนถึงวันสิ น
รอบระยะเวลาทีรายงานเป็ นเกณฑ์และจะรับรู ้ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนหรื อลดลงตามการเปลียนแปลงของ
ราคาหุ น้ เพือสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนีสินโบนัสค้างจ่าย ณ วันสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานแต่ละ
ปี จนกว่าธนาคารฯจะจ่ายชําระโบนัสค้างจ่ายเสร็ จสิ น
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรั พ ย์ข องธนาคารฯ เงิ นที ธ นาคารฯจ่ า ยสมทบกองทุ นสํา รองเลี ย งชี พ บันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืน ๆ ซึ งธนาคารฯถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานสํ า หรั บ พนั ก งาน นอกจากนั น ธนาคารฯจัด ให้ มี โ ครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดเวลา
ธนาคารฯคํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ งการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นไปตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
.. ประมาณการหนีส ิ น
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี สินไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึนแล้ว มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าธนาคารฯจะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
..1 ตราสารอนุพนั ธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
การบันทึกตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยงอ้างอิงตามหลักการของการบันทึกบัญชี
สําหรับตราสารอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี ยงตามมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ
ฉบับที  เรื อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments:
Recognition and Measurement”)
ธนาคารฯบัน ทึ ก ตราสารอนุ พ นั ธ์ เพื อ ค้า ตามวิธี มูล ค่ า ยุติ ธ รรม ธนาคารฯรั บ รู้ ก ํา ไร (ขาดทุ น )
จากการเปลี ย นแปลงมูล ค่า ยุติธ รรมของตราสารอนุ พ นั ธ์ ใ นส่ วนของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น มูล ค่ า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์คาํ นวณตามราคาตลาด หรื อตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็ นที
ยอมรับทัว ไป กรณี ทีไม่มีราคาตลาด
ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุ พนั ธ์สําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดโดยใช้ การบัญชี
ป้ องกันความเสี ยง ดังนี
ณ วันทีเริ มทําการป้ องกันความเสี ยง ธนาคารฯมีการกําหนดและจัดทําเอกสารซึ งระบุถึงความสัมพันธ์
ของตราสารป้ องกันความเสี ยงและรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยง รวมถึ งวัตถุ ประสงค์ใ น
การบริ หารความเสี ยงของกิจการและกลยุทธ์ในการป้ องกันความเสี ยง ธนาคารฯยังได้จดั ทําเอกสาร
การประเมินประสิ ท ธิ ผลของตราสารที ใ ช้ใ นการป้ องกันความเสี ย งว่ามี ป ระสิ ท ธิ ผลสู ง ในการ
หักกลบกับการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดทีเกิดจากรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงหรื อไม่
โดยทําการประเมินประสิ ทธิผล ณ วันทีเริ มทําการป้ องกันความเสี ยงและทําอย่างต่อเนือง
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ส่ วนทีมีประสิ ทธิ ผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีใช้ป้องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของ ผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนทีไม่มีประสิ ทธิ ผล
ของตราสารป้ องกันความเสี ยงจะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน จํานวนสะสมทีรับรู้ในส่ วน
ของเจ้า ของจะรั บ รู้ ใ นส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุ นในงวดที รายการที มี ก ารป้ องกันความเสี ย งมี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุน
เมือตราสารป้ องกันความเสี ยงหมดอายุหรื อไม่เข้าเงือนไขของการใช้การบัญชีป้องกันความเสี ยงอีก
ต่อไป กําไรหรื อขาดทุนสะสมทีได้เคยรับรู้โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของจะรับรู้ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
.. เครืองมือทางการเงิน
ก)

นโยบายการบริ หารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของธนาคารฯ ตามทีนิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 
เรื อง “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุน เงินให้
สิ นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน)
หนี สิ นจ่ า ยคื น เมื อ ทวงถาม หนี สิ น ตราสารอนุ พ นั ธ์ และตราสารหนี ที ออกและเงิ น กู้ยืม
ธนาคารฯมีค วามเสี ยงที เกี ยวข้องกับ เครื องมือทางการเงิ นดังกล่า ว และมีนโยบายในการ
บริ หารความเสี ยงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3

ข)

มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผซู้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที
ทังสองฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผือ
หนีสงสัยจะสู ญตามความเสี ยงทีเกียวข้อง สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วง
นําหนัก (Duration) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ  ปี มูลค่าตามบัญชี จะสามารถแสดงถึงมูลค่า
ยุติธ รรมได้อย่า งน่ า เชื อ ถื อ สํา หรั บ เครื อ งมื อทางการเงิ นที มี ระยะเวลาเฉลี ย ถ่ ว งนําหนัก
มากกว่า  ปี ทีมีราคาซือขายในตลาดจะใช้ราคาซื อขายในตลาดเป็ นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมที
ดีทีสุด ส่ วนกรณี ทีไม่มีราคาซือขายในตลาดจะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดโดย
ใช้อตั ราดอกเบียในตลาดทีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับตราสารทีมีลกั ษณะสัญญาคล้ายคลึง
กันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
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ธนาคารฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

สิ นทรั พย์และหนี สินทางการเงิ นที จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสันหรื อมี อตั รา
ดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน)
และหนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ทีแสดงในงบการเงิน

-

เงิ นลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อ
คํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็ นทียอมรับกันทัว ไป หากกรณี ไม่มีราคา
ตลาด

-

เงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี และดอกเบียค้างรับ ยกเว้นลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและเงินให้
สิ นเชือรายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ
ดอกเบียค้างรับตามจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ เนื องจาก
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียลอยตัว สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และเงินให้สินเชือรายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ นสดรั บ ที ค าดว่า จะได้รับ ในอนาคตตามสัญญาคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ย
สําหรับการปล่อยสิ นเชือรายใหม่ในปัจจุบนั

-

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั
สําหรับเงินกูย้ มื ทีมีเงือนไขใกล้เคียงกัน

-

ตราสารอนุ พนั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าทีเป็ นทียอมรับทัว ไป หากกรณี ทีไม่มีราคาตลาด

1.. การหักกลบสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีส ิ นทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิ น จะนํา มาหัก กลบกัน และแสดงจํา นวนสุ ท ธิ ใ น
งบแสดงฐานะการเงินเมือมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนทีรับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี กนั และ
ตังใจทีจะจ่ายชําระจํานวนทีรับรู้ไว้ดว้ ยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลา
เดียวกับทีจ่ายชําระหนีสิน
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1.. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื องทีมี ค วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพินิจและการประมาณการ
ดัง กล่ า วนี ส่ ง ผลกระทบต่อจํา นวนเงิ นทีแสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูล ที แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทางบัญชีทีสาํ คัญ มีดงั นี
การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณาว่าธนาคารฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี สิน
ดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลทีดีทีสุดทีรับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญของเงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี
ค่า เผือหนี ส งสัย จะสู ญของเงิ นให้สิ นเชื อแก่ ลูก หนี เกิ ดจากการปรับ มูล ค่า ของเงิ นให้สิ นเชื อแก่
ลู ก หนี จากความเสี ย งด้า นเครดิ ตที อาจเกิ ดขึ น ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุล ยพิ นิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากเงินให้สินเชื อเมือลูกหนี มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนี เงิ นต้น
และ/หรื อดอกเบี ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี รายตัว ความน่ าจะเป็ นของการผิดนัด
ชําระหนี และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีต การเปลียนแปลงมูลค่าของหลักประกัน
และสภาวะเศรษฐกิ จ ซึ ง สอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ทัง นี การใช้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที แตกต่า งกันอาจมีผลต่อจํา นวนค่า เผือหนี ส งสัยจะสู ญ ดัง นัน
การปรับปรุ งค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญอาจเกิดขึนได้ในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่มีการซื อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ งตัวแปรทีใช้ใน
แบบจํา ลองได้ม าจากการเที ยบเคีย งกับ ตัวแปรที มี อยู่ใ นตลาด โดยคํา นึ งถึ ง สภาพคล่ อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารฯจะตังค่าเผือ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายและเงินลงทุนทัว ไป เมือมูลค่า
ยุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่ าวได้ล ดลงอย่า งมี ส าระสํา คัญ และเป็ นระยะเวลานาน หรื อเมื อมี
ข้อบ่งชีของการด้อยค่า การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะ
เวลานานหรื อไม่น นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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อสังหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน
ธนาคารฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนโดยใช้วธิ ีพิจารณาจากรายได้ เนืองจากไม่
มีราคาในตลาดทีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.9
ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์และค่ าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมือเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
ณ วันสิ นปี  ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานด้วยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่น ี
ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าว
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้องสอบทานการด้อ ยค่ า ของที ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ใ นแต่ล ะ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น ัน ในการนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกี ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์น นั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หักภาษี เมือมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ธนาคารฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว คราวนัน ในการนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จาํ นวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาว
อืนของพนักงาน
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานและหนี สิ น ตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักของคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ า ว่า เป็ นสัญญาเช่ า ดํา เนิ นงานหรื อสัญญาเช่ า การเงิ น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่า ธนาคารฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีให้เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
คดีฟ้องร้ อง
ธนาคารฯมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้ องร้องแล้วและเชือมัน ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึนจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนีสินดังกล่าว ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
.

ข้ อมูลทัว ไป

. ข้ อมูลธนาคารฯ
ธนาคารฯเป็ นบริ ษทั มหาชน ซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธนาคารฯได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุ รกิ จหลักด้านการธนาคารพาณิ ช ย์ ทีอยู่ตามที จดทะเบียนอยู่ที เลขที 48/2
อาคารทิ สโก้ท าวเวอร์ ชัน 1 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร และ ณ วัน ที
 ธันวาคม 6 ธนาคารฯมีสาขารวม  สาขาในประเทศไทย
.2 ทุนเรือนหุ้น
หุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่ขอ้ กําหนดบางประการเกียวกับ
เงินปันผลและบุริมสิ ทธิอืน ๆ ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารฯ เช่น ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จะได้รับเงินปั นผล
ในแต่ละปี ก่อนผูถ้ ือหุ น้ สามัญในอัตราหุ ้นละ 1 บาท และมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลร่ วมกับผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วย
แม้ธนาคารฯมิได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญในปี ใด ธนาคารฯอาจจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ตามอัตราทีกาํ หนดดังกล่ าวก็ได้ ผูถ้ ื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ ในเงิ นปั นผลเฉพาะในปี ทีธ นาคารฯ
ประกาศจ่ายเท่านันและไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลย้อนหลังสําหรับปี ทีธนาคารฯมิได้ประกาศจ่าย และตังแต่
วันที  มิถุนายน 2552 ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ
.3 สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 535 ธนาคารฯจะต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ  ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุ น
สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํา รองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ ที จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของธนาคารฯ ตามมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการ
ซึงดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารฯด้วย
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. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมธนาคารฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ
นอกจากนี บุ ค คลหรื อกิ จการที เกี ย วข้องกันยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ทั ร่ ว มและบุ ค คลที มี สิ ท ธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับธนาคารฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของธนาคารฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีรายการธุ รกิ จที สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตาม
เงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงร่ วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึ ง
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
.

ข้ อมูลเพิม เติม

.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม
เมือทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือ การฟื นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน
รวม
บวก: ดอกเบียค้างรับ
หัก: ค่าเผือ หนีสงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
รวม
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

6
มีระยะเวลา

รวม

เมือทวงถาม

5
มีระยะเวลา

รวม

3,120,483
239,303
761
3,360,547
3,360,547

800,000
44,400,000
3,700,000
500,000
49,400,000
25,397
(8,000)
49,417,397

3,920,483
44,639,303
3,700,761
500,000
52,760,547
25,397
(8,000)
52,777,944

3,394,365
240,987
997
3,636,349
3,636,349

230,000
25,000,000
2,000,000
500,000
27,730,000
8,789
(5,000)
27,733,789

3,624,365
25,240,987
2,000,997
500,000
31,366,349
8,789
(5,000)
31,370,138



7
3,360,554

49,417,397



7
52,777,951

3,636,349

27,733,789

31,370,138
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ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน ซึงมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
หลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรม
ซือคืนภาคเอกชน ณ วันที 31 ธันวาคม
6
5
47,800
25,000
2,000

ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกันมีรายละเอียดดังนี

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม
6
5
47,873
25,114
1,973

ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3.2 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพือเป็ นเครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับ
เงินให้สินเชือ ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม

ประเภทความเสียง
อัตราแลกเปลียน
อัตราดอกเบีย
รวม


มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีสิน
310,945
28,220
28,220
310,945

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
3,315,434
2,274,303
5,589,737


มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีสิน
14,882
26,981
41,863
-

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
3,063,160
3,032,000
6,095,160

ทังนี ตราสารอนุพนั ธ์ขา้ งต้นทังหมดมีคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงิน
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3. เงินลงทุน
.3. จําแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


เงินลงทุนเผือ ขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภาคเอกชน
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผือ ขาย
ตราสารหนีท จี ะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนมา
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวมตราสารหนีท จี ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว ไป
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

,637,810
938,819
(1,460)
6,575,169

4,139,976
172,137
(1,460)
4,310,653

3,000,000
33,872
(17,722)
3,016,150

186,843
(20,797)
166,046

483,874
(45,829)
438,045
10,029,364

483,874
(47,741)
436,133
4,912,832

3.3. จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี

เงินลงทุนเผือ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ภาคเอกชน
รวม
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนีท ีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวม
รวมตราสารหนี

ไม่เกิน
 ปี

ณ วันที  ธันวาคม


ครบกําหนดภายใน
 -  ปี

เกิน  ปี

5,435
31
5,466
(1)
5,465

203
907
1,110
1,110

-

5,638
938
6,576
(1)
6,575

32
(18)
14
5,479

3,000
2
3,002
4,112

-

3,000
34
(18)
3,016
9,591
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รวม

ไม่เกิน
 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ครบกําหนดภายใน
 -  ปี

เกิน  ปี

รวม

,6
143
4,279
(1)
4,278

3
30
33
33

-

4,139
173
4,312
(1)
4,311

129
(16)
113
4,391

58
(5)
53
86

-

187
(21)
166
4,477
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3.3. เงินลงทุนทีมีภาระผูกพัน
ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนีหลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนีหลักทรัพย์รัฐบาล

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม



2
,758
-

ภาระผูกพัน
คําประกันการใช้ไฟฟ้ า
หลักประกันการใช้ยอดได้ดุล
การหักบัญชี

3.3. เงินลงทุนในบริ ษทั ทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 
ค่าเผือ
มูลค่า
การปรับมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
เงินลงทุน(1)
7,060
7,060

บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
(1)

ค่ าเผือการปรั บมูลค่ าเงิ นลงทุนคํานวณจากมูลค่ าของเงินลงทุนหั กมูลค่ าหลักประกัน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 5
ค่าเผือ
มูลค่า
การปรับมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
เงินลงทุน(1)
7,060
7,060

บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
(1)

ค่ าเผือการปรั บมูลค่ าเงิ นลงทุนคํานวณจากมูลค่ าของเงินลงทุนหั กมูลค่ าหลักประกัน

3.3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์อืนทีธนาคารฯถื อหุ ้นตังแต่ร้อยละ 1 ขึนไปของจํานวนหุ ้นทีออกจําหน่ ายแล้ว
ของนิติบุคคลนัน
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม

ชือหลักทรัพย์
กลุ่มการบริการ:
บริ ษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั เคไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มการพาณิชย์ นําเข้ าและส่ งออก:
บริ ษทั สิ นไทย เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั พี ดี ที แอล เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั วัฒนาอินเตอร์ เทรด จํากัด
กลุ่มอสั งหาริมทรัพย์ :
บริ ษทั ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ ต ี จํากัด
กลุ่มอุตสาหกรรม:
บริ ษทั สยามอาร์ ตเซรามิค จํากัด


มูลค่าสุ ทธิ ตาม
จํานวน
บัญชีของ
เงินลงทุนที
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาํ ระ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)


มูลค่าสุ ทธิ ตาม
จํานวน
บัญชีของ
เงินลงทุนที
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาํ ระ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

814
37,335

300
-

10
10

814
37,335

300
-

10
10

5,707
6,925
5,382

-

10
10
10

5,377
8,316
5,382

-

10
10
10

4,647

-

10

5,697

-

10

17,083

-

10

16,940

-

10
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ชือบริ ษทั

ประเภทหลักทรัพย์ทีลงทุน
ประเภทธุ รกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม



บริษัทย่ อยทีธ นาคารฯถือหุ้นโดยตรง:
TISCO Securities Hong Kong
ธุ รกิจ
Limited (อยูใ่ นระหว่างการ หลักทรัพย์
ชําระบัญชี)
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า

-

สัดส่วนการถือหุ น้
ณ วันที 31 ธันวาคม


(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

หุ น้ สามัญ

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ

100

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ณ วันที 31 ธันวาคม



(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลรับสําหรับปี
สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม



-

66

-

-

-

(22)
44

-

-

ในเดือนตุลาคม  ธนาคารฯได้รับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO Securities Hong Kong
Limited เป็ นจํานวนเงิน  ล้านบาท
3. เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนีแ ละดอกเบีย ค้ างรับ
3..1 จําแนกตามประเภทเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี
เงินให้สินเชือ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
บวก: ดอกเบียค้างรับ
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี

80,126,779
226,283,511
1,033,508
(26,394,058)
(223,314)
280,826,426
493,055
(5,774,792)
275,544,689

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ

A 6 - 38

65,762,530
195,394,831
667,368
(23,030,237)
(128,046)
238,666,446
322,266
(4,687,644)
(3)
234,301,065
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3.. จําแนกตามสกุลเงินและถินทีอยูข่ องลูกหนี

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที  ธันวาคม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

ในประเทศ
277,545,066
-

6
ต่างประเทศ
3,281,360

รวม
277,545,066
3,281,360

277,545,066

3,281,360

280,826,426

ในประเทศ
235,603,286
-

5
ต่างประเทศ
3,063,160

รวม
235,603,286
3,063,160

235,603,286

3,063,160

238,666,446

3.. จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่วนบุคคล
เพือธุ รกิจเช่าซือ
สิ นเชือทะเบียนรถยนต์
เพือทีอยูอ่ าศัย
อืนๆ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
และดอกเบียค้างรับ

ณ วันที  ธันวาคม 6
ตํากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
23,157
2,795
140,002
39,767
25,901
10,997
97,881
78,089

ปกติ
1,441,228
38,468,365
11,749,451
31,235,584

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
71,195
538,751
152,775
630,004

160,187,190
12,707,215
1,302,535
2,230,065
259,321,633
272,962

14,723,922
948,514
56,425
124,769
17,246,355
220,093

2,584,821
188,453
2,355
23,695
3,086,265
-

259,594,595

17,466,448

3,086,265

(หน่วย: พันบาท)
สงสัย
จะสูญ

16,035
11,912
1,777

รวม
1,538,375
39,202,920
11,951,036
32,043,335

824,665
27,427
9,294
2,860
995,894
-

66,641
822
57,583
21,509
176,279
-

178,387,239
13,872,431
1,428,192
2,402,898
280,826,426
493,055

995,894

176,279

281,319,481
(หน่วย: พันบาท)

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่วนบุคคล
เพือธุ รกิจเช่าซือ
สิ นเชือทะเบียนรถยนต์
เพือทีอยูอ่ าศัย
อืน ๆ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
และดอกเบียค้างรับ

ณ วันที  ธันวาคม 
ตํากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
5,272
679
52,954
12,397
23,251
10,735
35,029
14,633

ปกติ
1,575,255
33,359,833
10,104,095
21,255,301

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
43,949
373,478
115,489
424,872

142,042,315
9,299,338
1,329,435
4,881,940
223,847,512
172,180

10,431,471
491,263
20,509
143,840
12,044,871
150,086

1,632,472
74,922
18,981
18,370
1,861,251
-

224,019,692

12,194,957

1,861,251
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สงสัย
จะสูญ
29,385
248,997
3,967

รวม
1,625,155
33,828,047
10,502,567
21,733,802

426,854
11,347
3,808
7,303
487,756
-

29,087
1,110
82,862
29,649
425,057
-

154,562,199
9,877,980
1,455,595
5,081,102
238,666,447
322,266

487,756

425,057

238,988,713
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3.5. จําแนกตามประเภทการจัดชัน
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม
6

5

ค่าเผือ หนี
สงสัยจะสู ญ(1) (2)

เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี
และดอกเบีย
ค้างรับ

ยอดสุ ทธิทีใช้ใน
การตังค่าเผือ หนี
สงสัยจะสู ญ

ค่าเผือ หนี
สงสัยจะสู ญ(1) (2)

235,950
17,189
3,083
988
107
-

3,259
1,121
944
279
63
109

224,020
12,195
1,861
488
425
-

203,954
11,873
1,845
477
193
-

2,752
1,024
556
136
216
4

257,317

5,775

238,989

218,342

4,688

เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี
และดอกเบีย
ค้างรับ

ยอดสุ ทธิทีใช้ใน
การตังค่าเผือ หนี
สงสัยจะสู ญ

เงินสํารองส่ วนเกิน

259,595
17,466
3,086
996
176
-

รวม

281,319

เงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชันปกติ
- จัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
- จัดชันตํากว่ามาตรฐาน
- จัดชันสงสัย
- จัดชันสงสัยจะสู ญ

(1)

ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื อแก่ ลกู หนีค าํ นวณจากมูลหนีห ลังหั กมูลค่ าหลักประกันตามเกณฑ์ ในประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ยกเว้ น
กรณี ของลูกหนีต ามสัญญาเช่ าซื อและสัญญาเช่ าการเงิน ธนาคารฯจะไม่ นาํ มูลค่ าหลักประกันมาหั กจากยอดหนีเ งินต้ นคงค้ าง)

(2)

ณ วันที 31 ธั นวาคม 6 ธนาคารฯมี สาํ รองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ที สนส./ จํานวน 2,345 ล้ านบาท (ณ วันที  ธั นวาคม
5 จํานวน , ล้ านบาท) โดยธนาคารฯได้ จัดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่ าวจํานวน 2,236 ล้ านบาท (ณ วันที 
ธั นวาคม 5 จํานวน , ล้ านบาท) ไปเป็ นสํารองของลูกหนี ร ายตัว ซึ งเมื อรวมกับยอดเงิ นสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 3,430 ล้ านบาท (ณ
วันที  ธั นวาคม 5 จํานวน , ล้ านบาท) จะทําให้ ยอดเงิ นสํารองตามเกณฑ์ ธปท.ทังสิ นมี จาํ นวน 5,666 ล้ านบาท (ณ วันที  ธั นวาคม 5
จํานวน , ล้ านบาท)

จัดชันปกติ
จัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสัย
จัดชันสงสัยจะสู ญ
(1)

()

อัตราทีใช้ในการตังค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ (ร้อยละ)
เงินให้สินเชืออืน (2)
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (1)
ณ วันที  ธันวาคม
ณ วันที  ธันวาคม




0.58
0.77
1
1
4.67
6.56
2
2
22.95
24.24
100
100
23.13
24.65
100
100
22.75
21.90
100
100

อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราร้ อยละเฉลี ยที ใช้ ในการตังค่ าเผื อหนี สงสั ยจะสู ญ ซึ งได้ รวมค่ าเผื อหนี สงสั ยจะสู ญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกิ น
กว่ าสํารองขัน ตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนี ร ายตัวแล้ ว
อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราที ใช้ ในการตังค่ าเผือหนี ส งสั ยจะสู ญตามเกณฑ์ การกันสํารองขัน ตํา ของ ธปท.

A 6 - 40

28

3.. ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที 1 ธันวาคม  ธนาคารฯมีลูกหนีภายใต้สัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินรวม 200,883
ล้านบาท ( ธันวาคม : 173,087 ล้านบาท) ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื อสําหรับรถยนต์
และสัญญาเช่ า การเงิ น สํา หรั บ เครื องจัก รและอุ ป กรณ์ เพือ การประกอบธุ รกิ จ อายุข องสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่ วนใหญ่คิดดอกเบียในอัตราร้อยละคงทีตามทีระบุใน
สัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้*
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที
ลูกหนีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ**

ไม่เกิน 1 ปี
66,868
(9,956)
(42)
56,870

ณ วันที 1 ธันวาคม 
จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
หนีทีไม่
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดรายได้
147,878
7,197
5,375
(14,426)
(225)
(1,604)
(181)
(1)
133,270

6,972

3,770

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

รวม
227,317
(26,211)
(223)
200,883
(2,658)
198,225

* สุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงทีเกิดขึน เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื อรอตัดจ่ าย
** ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่ วนทีเกินกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของ
ลูกหนีร ายตัวแล้ ว

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้*
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที
ลูกหนีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ**

ไม่เกิน 1 ปี
57,781
(8,851)
(2)
48,928

ณ วันที  ธันวาคม 
จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
หนีทีไม่
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดรายได้
128,361
6,419
3,501
(12,813)
118
(1,301)
(123)
(2)
(1)
115,425

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

6,535

2,199

รวม
196,062
(22,847)
(128)
173,087
(2,502)
170,585

* สุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงทีเกิดขึน เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื อรอตัดจ่ าย
** ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่ วนทีเกินกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของ
ลูกหนีร ายตัวแล้ ว
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3.. เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีระงับการรับรู้รายได้

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีระงับการรับรู้รายได้(1)
()
()

มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ธปท.() ณ วันที 31 ธันวาคม


5,328
3,441

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ของธนาคารฯ ณ วันที 31 ธันวาคม


5,328
3,454

คํานวณจากยอดหนีเ ป็ นรายบัญชี
หยุดรั บรู้ รายได้ ดอกเบีย ค้ างรั บเมือลูกหนีผ ิดนัดชําระดอกเบีย เกินกว่ า 3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ

3.. รายได้ดอกเบียรอตัดบัญชีซ ึงแสดงเป็ นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


26,394
23,030

รายได้ดอกเบียรอตัดบัญชี (1)
(1)

จํานวนดังกล่ าวได้ รวมรายได้ ดอกเบีย รอตัดบัญชี ของสัญญาเช่ าซื อและสัญญาเช่ าการเงินซึ งแสดงสุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่าย
ทางตรงทีเกิดขึน เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื อ

3.. การปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม

255
ลูกหนีทีได้ทาํ สัญญาปรับโครงสร้างหนีในระหว่างปี
จํานวนลูกหนีทีปรับโครงสร้างหนีโดยการเปลียนแปลง
เงือนไขการชําระหนี (ราย)
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี (ล้านบาท)
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหนี (ล้านบาท)
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา (ล้านบาท)
อายุสญ
ั ญาถัวเฉลียของการปรับโครงสร้างหนี (ปี )
ลูกหนีเช่าซือ
ลูกหนีสินเชือเคหะ
ลูกหนีธุรกิจ
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376
376
-

159
120
120
-

4
2
-

4
3
2
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ข้อ มู ล สํ า หรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที  ธัน วาคม 6 และ 5 ที เ กี ย วข้อ งกับ ลู ก หนี ที ผ่า นการปรั บ
โครงสร้างมีดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม

255
38
53
266
487

รายได้ดอกเบียจากลูกหนีทีปรับโครงสร้างหนี
จํานวนเงินต้นและดอกเบียทีได้รับชําระ

ณ วันที  ธันวาคม  และ  ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี ทีมี
ปั ญหาแล้วดังนี

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนีทีมี
การปรับโครงสร้างหนี แล้ว

จํานวนราย



(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม
จํานวนเงิน

1,099

จํานวนราย

665



1,135

จํานวนเงิน
735

3. ค่ าเผือ หนีส งสั ยจะสู ญ / ค่ าเผือ การปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี
3.. ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ - จําแนกตามการจัดชันของลูกหนี
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม
ในระหว่างปี
โอนจากค่าเผือการลดมูลค่า
ของทรัพย์สินรอการขาย
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
2,751,870

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
1,024,157

ตํากว่า
มาตรฐาน
555,487

สงสัย
136,361

สงสัยจะสูญ
216,329

507,879

97,320

1,018,024

2,597,723

147,951

105,511

4,474,408

(216)
3,259,533

(336)
1,121,141

(629,593)
943,918

(2,455,467)
278,617

(301,648)
62,632

108,951

(3,387,260)
5,774,792

สํารองส่วนเกิน
3,440

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม (ลด)
ในระหว่างปี
โอนจากค่าเผือการลดมูลค่า
ของทรัพย์สินรอการขาย
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

รวม
4,687,644

ปกติ
3,279,654

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
188,048

ตํากว่า
มาตรฐาน
378,456

สงสัย
54,094

สงสัยจะสูญ
194,848

สํารองส่วนเกิน
3,863

รวม
4,098,963

(527,337)

836,435

663,471

1,360,838

46,199

(10,058)

2,369,548

(447)
2,751,870

(326)
1,024,157

(486,440)
555,487

(1,278,571)
136,361

(24,718)
216,329

9,635
3,440

9,635
(1,790,502)
4,687,644
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3.. ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ - จําแนกตามประเภทการกันเงินสํารอง
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสู ญตังเพิมในระหว่างปี
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี
2,206,070
1,286,302
(473,859)
3,018,513

ณ วันที  ธันวาคม 
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุ่มสิ นเชือ สํารองส่ วนเกิน
2,478,133
3,440
3,082,595
(2,913,400)
2,647,328

105,511
108,951

รวม
4,687,643
4,474,408
(3,387,259)
5,774,792
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสู ญตังเพิม (ลด) ในระหว่างปี
โอนจากค่าเผือ การลดมูลค่า
ของทรัพย์สินรอการขาย
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี
1,852,247
461,050
(107,227)
2,206,070

ณ วันที  ธันวาคม 
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุ่มสิ นเชือ สํารองส่ วนเกิน
2,242,853
3,863
1,918,556
(10,058)
(1,683,275)
2,478,134

9,635
3,440

รวม
4,098,963
2,369,548
9,635
(1,790,502)
4,687,644

3..3 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้สินเชือแก่ลกู หนี ทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


4,258
2,774
1,285
908
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3. การจัดคุณภาพสิ นทรัพย์
3..1 เงินลงทุนในบริ ษทั ทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ราคาทุน
ณ วันที  ธันวาคม


1
1
6
6

ตราสารหนี - หุน้ กู(2)้
ตราสารทุน - หุน้ สามัญ(3)

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผือ ขาดทุนทีบนั ทึก
ในบัญชีแล้ว(1)
ณ วันที  ธันวาคม


1
1
6
6

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที  ธันวาคม


-

(1)

ค่ าเผือผลขาดทุนคํานวณจากมูลค่ าเงินลงทุนหั กมูลค่ าหลักประกัน
เงินลงทุนในหุ้ นกู้ด้อยสิ ทธิ ทีออกโดยสถาบันการเงินซึ งธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ประกาศสังปิ ดกิจการเมือวันที 8 ธันวาคม 2540
(3)
เงินลงทุนในหลักทรั พย์ ซึงออกโดยบริ ษัทจดทะเบียนที เข้ าข่ ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยหรื อบริ ษัทที
รายงานของผู้สอบบัญชี ระบุว่ามีปัญหาเกียวกับการดําเนิ นงานต่ อเนืองหรื อบริ ษัทที ผิดนัดชําระค่ าดอกเบีย
(2)

3..2 สิ นทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที  ธันวาคม  และ  คุณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นดังนี
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (1)
ณ วันที  ธันวาคม
ลูกหนีปกติ
ลูกหนีกล่าวถึงพิเศษ
ลูกหนีจดั ชันตํากว่ามาตรฐาน
ลูกหนีจดั ชันสงสัย
ลูกหนีจดั ชันสงสัยจะสู ญ
รวม
(1)


307,922
17,246
3,086
996
176


251,348
12,045
1,861
488
425

329,426

266,167

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที  ธันวาคม




(หน่วย: ล้านบาท)

เงินลงทุนในลูกหนี
ทีรับโอนมา
ณ วันที  ธันวาคม

ทรัพย์สินรอการขาย
ณ วันที  ธันวาคม









รวม
ณ วันที  ธันวาคม

47

72

18

21

18

18


307,922
17,246
3,086
996
259

47

72

18

21

18

18

329,509


251,348
12,045
1,861
488
536
266,278

มูลหนีจ ัดชันข้ างต้ นรวมเงินลงทุนในตราสารหนีโ ดยมีสัญญาว่ าจะขายคื นของธนาคารพาณิ ชย์ อืน และเงิ นให้ สินเชื อแก่ สถาบันการเงิ น (ซึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของรายการระหว่ าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สิ นทรั พย์ในงบแสดงฐานะการเงิน)
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3..3 สิ นทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อทีกนั
สํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี (Collective Approach)
มูลหนี
ณ วันที  ธันวาคม


ลูกหนีจดั ชันปกติ
ลูกหนีจดั ชันกล่าวถึงพิเศษ
ลูกหนีจดั ชันตํากว่ามาตรฐาน
ลูกหนีจดั ชันสงสัย
ลูกหนีจดั ชันสงสัยจะสู ญ
รวม

180,736
15,660
2,777
922
69
200,164

อัตราทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ()
ณ วันที  ธันวาคม


(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0.58
.
4.67
.
22.95
.
23.13
.
22.75
.

ยอดสุ ทธิทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ()
ณ วันที  ธันวาคม



159,472
10,939
1,707
452
38
172,608

180,736
15,660
2,777
922
69
200,164

159,472
10,939
1,707
452
38
172,608

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ()
ณ วันที  ธันวาคม


1,049
732
637
213
16
2,647

1,227
717
414
111
9
2,478

(1)

ธนาคารฯไม่ ได้ นาํ มูลค่ าหลักประกันมาหั กจากยอดหนีเ งินต้ นคงค้ างในการคํานวณค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญของลูกหนีต ามสัญญาเช่ าซื อ
อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราร้ อยละเฉลียที ใช้ ในการตังค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญ ซึ งได้ รวมค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกินกว่ าสํารอง
ขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร ายตัวแล้ ว
()
ค่ าเผื อหนี ส งสั ยจะสู ญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผื อหนี ส งสั ยจะสู ญจากการจั ดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนี 
รายตัวแล้ ว
(2)

3..4 ลูกหนีทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
จํานวนรายลูกหนี
ณ วันที  ธันวาคม


1. บริ ษทั จดทะเบียนทีเข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริ ษทั อืนทีมิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียน
ทีเข้าข่ายถูกเพิกถอนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
. บริ ษทั จดทะเบียนทีอยูร่ ะหว่าง
การฟื นฟูการดําเนินงาน
. บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนี
หรื อผิดนัดชําระหนี
. บริ ษทั ทีรายงานผูส้ อบบัญชีระบุ
ว่ามีปัญหาเกียวกับความดํารงอยู่
ของกิจการ
รวม

มูลหนี
ณ วันที  ธันวาคม


ล้านบาท
ล้านบาท

หลักประกัน
ณ วันที  ธันวาคม


ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ทีบนั ทึกในบัญชีแล้ว
ณ วันที  ธันวาคม


ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

250

-

142

-

132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

250

-

142

-

132
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3. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม



ทรัพย์ สินทีได้ จากการชําระหนี
อสั งหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
ยอดต้นปี
จําหน่าย
ยอดปลายปี
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายใน
ยอดต้นปี
เพิมขึน
จําหน่าย
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริ มทรัพย์
สั งหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิมขึน
จําหน่าย
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
ยอดต้นปี
เพิมขึน
ลดลง
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
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239,700
(236,296)
3,404

239,700
239,700

25,453
48,272
73,725
77,129

37,551
(12,098)
25,453
265,153

19,27
4,056,464
(4,019,775)
55,963
133,092

30,335
2,646,264
(2,657,324)
19,275
284,428

18,187

()
18,169
114,923

49,850
1,268
(32,931)
18,187
266,241
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3.9 อสั งหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที  ธันวาคม  และ 2555 แสดงได้ดงั นี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
โอนเปลียนประเภทสิ นทรัพย์
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
อืนๆ
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2556
63,139

(หน่วย: พันบาท)
2555
-

(49,655)

67,215

7,445
(4,862)
,067

(4,076)
63,139

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของธนาคารฯเป็ นอาคารชุดสํานักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึงประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ณ สิ นปี โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) วิธีคาํ นวณมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ทีเป็ นกระแสเงินสด (discounted cash
flow) ในการประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ ข้อ สมมติ ฐ านหลัก ที ใ ช้ ใ นการประเมิ น ราคาดัง กล่ า ว
ประกอบด้วย อัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate)
อัตราคิดลด (discount rate) อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า และรายการอืนทีเกียวข้อง
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3.10 ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ซ ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาทีตีใหม่
อาคารและ
อาคารชุด
สํานักงานและ
ส่วนปรับปรุ ง

ราคาทุน:
ณ วันที 1 มกราคม 
ซือเพิม/โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที  ธันวาคม 
ซือเพิม/โอนเข้า
โอนค่าเสื อมสะสมมาหักกับราคาทุน
ส่วนเพิมจากการตีราคา
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที  ธันวาคม 
ค่ าเสื อมราคาสะสม:
ณ วันที 1 มกราคม 
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที  ธันวาคม 
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมส่วนทีโอนเข้า
โอนค่าเสื อมสะสมมาหักกับราคาทุน
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที  ธันวาคม 
ณ วันที  ธันวาคม 255
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม:
255
255

(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ซ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
อาคารและ
เครื องตกแต่ง
ติดตัง
อาคารชุด
สํานักงานและ คอมพิวเตอร์
ส่วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

ทีดิน

รวม

482,355
(223,598)
,463
557,220

17,509
17,509
17,509

1,035,384
31,763
(150,117)
917,030
42,770
(516,651)
443,149

548,776
25,913
(8,955)
565,734
43,641
(1,709)
607,666

55,574
(4,346)
51,228
19,931
(7,468)
63,691

1,657,243
57,676
(163,418)
1,551,501
588,697
(223,598)
298,463
(525,828)
1,689,235

-

-

571,400
64,379

482,016
41,324

35,841
6,443

1,089,257
112,146

223,598
(223,598)

-

(79,398)
556,381
59,667
-

(8,354)
514,986
35,594
-

(4,346)
37,938
8,009
-

(92,098)
1,109,305
103,270
223,598
(223,598)

-

-

(256,551)
359,497

(1,692)
548,888

(7,468)
38,479

(265,711)
946,864

557,220

17,509
17,509

360,649
83,652

50,748
58,778

13,290
25,212

442,196
,371
112,146
103,270

ณ วันที  ธันวาคม  ธนาคารฯได้ทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าทีดิน
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุ ดสํานักงานจากเดิมทีแสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็ นราคา
ทีตีใหม่ ซึงคือมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันทีประเมิน ธนาคารฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์
ประเภทอาคารชุ ด สํา นัก งานโดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระในวันที  พฤศจิ ก ายน 2556 โดยใช้วิธี รายได้
(Income Approach) การเปลียนนโยบายการบันทึกมูลค่าอาคารชุดสํานักงานนี ได้ใช้วิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
ค่าเสื อมราคาของอาคารชุดสํานักงานของปี  จึงคิดจากวิธีราคาทุน และจะเริ มคิดจากราคาทีตีใหม่ต งั แต่
ต้นปี  ทังนี การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกําไร
สุ ทธิสาํ หรับปี หากได้มีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีตงั แต่ตน้ ปี
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หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุ ดสํานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที
31 ธันวาคม 2556 จะเป็ นดังนี
(หน่วย: พันบาท)
258,757

อาคารชุดสํานักงานสุทธิจากค่าเสื อมราคาสะสม

3.1 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที  ธันวาคม  และ  แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที  ธันวาคม :
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

382,876
(343,055)
39,821

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม :
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

377,785
(313,147)
64,638

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ 
แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


64,638
100,304
5,091
8,154
(43,820)
(29,908)
39,821
64,638

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
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3.12 สิ นทรัพย์อนื
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


413,971
1,415,594
53,518
31,867
50,310
62,580
346,990
36,120
32,210
587,580
588,435
144,205
464,669
2,621,881
1,606,168

ภาษีมลู ค่าเพิมสุ ทธิ
ดอกเบียค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
ภาษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจํา
ลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์อืน

3.3 เงินรับฝาก
3.3.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมือทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมือสิ นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม
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2,716,643
40,751,442

3,572,743
28,140,151

12,917,074
20,938,222
201,249
188,022,865
265,547,495

14,063,664
1,153,580
167,791
173,535,780
220,633,709
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3.3. จําแนกตามระยะเวลาทีเหลือของสัญญาเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


265,059,553
220,402,114
231,595
487,942
265,547,495
220,633,709

ไม่เกิน 1 ปี *
เกิน 1 ปี
รวมเงินรับฝาก
* รวมสัญญาทีครบกําหนดแล้ ว

3.13.3 ณ วันที  ธันวาคม 255 และ  เงินฝากทังจํานวนเป็ นเงินฝากทีเป็ นเงินบาทของผูฝ้ ากทีมีถินฐาน
อยูใ่ นประเทศ
3.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (หนีส ิ น)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพือการฟื นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน
รวม

เมือทวงถาม


มีระยะเวลา

98,795
3,012,474
3,111,269

26,118
532,520
8,613,487
9,172,125

รวม

26,118
98,795
532,520
11,625,961
12,283,394

เมือทวงถาม


มีระยะเวลา

,
964,380
1,174,884

28,857
1,915,131
6,824,356
8,768,344

รวม

28,857
210,504
1,915,131
7,788,736
9,943,228

3.5 ตราสารหนีทอี อกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


เงินกูย้ ืมในประเทศ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
ตัว แลกเงิน
ตัว สัญญาใช้เงิน
รวม

8,243,000
28,566,000
145,822
797
36,955,619
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8,243,000
5,828,200
7,493,622
797
21,565,619
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3.5. หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
ณ วันที  ธันวาคม 2556 และ  ธนาคารฯมีหุน้ กูร้ ะยะยาวด้อยสิ ทธิ ไม่มีประกัน ดังนี
ช่วงเวลา
ทีออกหุ น้ กู้

ปี 

จํานวนหน่วย
ณ วันที  ธันวาคม


(หน่วย)
(หน่วย)
2 ล้าน
2 ล้าน

มูลค่า
ทีตราไว้
(บาท)
,

ยอดคงเหลือ
ณ วันที  ธันวาคม


(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,
2,

ปี ทีครบ
กําหนด

ปี 62

ปี 

2 ล้าน

2 ล้าน

,

2,000

2,000

ปี 62

ปี 
ปี 
ปี 5
ปี 5
รวม

 ล้าน
 ล้าน
 ล้าน
1,243,000

 ล้าน
 ล้าน
 ล้าน
1,243,000

,
,
,
,

1,000
1,000
1,000
1,243
8,243

1,000
1,000
1,000
1,243
8,243

ปี 2563
ปี 2563
ปี 2565
ปี 2565

อัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ . ต่อปี ระยะเวลา
ตังแต่ปีที 1 ถึง ปี ที 3, ร้อยละ 6. ต่อปี
ระยะเวลาตังแต่ปีที 4 ถึง ปี ที 7 และร้อยละ
6. ต่อปี ระยะเวลาตังแต่ปีที 8 ถึง ปี ที 10
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ . ต่อปี ระยะเวลา
ตังแต่ปีที 1 ถึง ปี ที 3, ร้อยละ 5.5 ต่อปี
ระยะเวลาตังแต่ปีที 4 ถึง ปี ที 7 และร้อยละ
6. ต่อปี ระยะเวลาตังแต่ปีที 8 ถึง ปี ที 10
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ . ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.80 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.85 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.60 ต่อปี

3.5. หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
ณ วันที  ธันวาคม 2556 และ  ธนาคารฯมีหุน้ กูร้ ะยะสันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน ดังนี
ช่วงเวลาที
ออกหุ น้ กู้

ปี 5
ปี 5
ปี 5
ปี 6
ปี 6
ปี 6
ปี 6
ปี 6
ปี 6
รวม

จํานวนหน่วย
ณ วันที  ธันวาคม


(หน่วย)
(หน่วย)
4,324,300
1 ล้าน
,
16,166,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
2,600,000
300,000
-

มูลค่า
ทีตราไว้
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที  ธันวาคม


(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
4,324
1,000
504
16,166
3,000
3,500
3,000
2,600
300
28,566
5,828

ปี ทีครบ
กําหนด

ปี 6
ปี 6
ปี 6
ปี 7
ปี 7
ปี 7
ปี 7
ปี 7
ปี 7

อัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ

3.50 ต่อปี
3.50 ต่อปี
3.50 ต่อปี
2.80 - 3.15 ต่อปี
3.15 ต่อปี
3.15 ต่อปี
3.10 ต่อปี
3.05 ต่อปี
3.10 ต่อปี

3.5. ตัว แลกเงิน
ตัว แลกเงิ นประกอบด้วยตัว แลกเงิ นทีมีอตั ราดอกเบียคงที และอัตราดอกเบียลอยตัวซึ งทยอยครบ
กํา หนดชํา ระในปี 2556 ถึ ง ปี 2558 โดยตัว แลกเงิ นที มี อ ัตราดอกเบี ย คงที มี อตั ราดอกเบี ย อยู่ใ น
ระหว่างอัตราร้อยละ 2.50 ถึง 4.25 ต่อปี
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3.6 สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํา นวนเงิ นสํา รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ ง เป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมือออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 255 และ 255 แสดงได้ดงั นี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานปลายปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวมสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


98,534
83,767
8,467
10,114
3,465
3,506
(3,055)
(1,760)
(6,526)
2,907
100,885
98,534
43,668
33,152
,553
131,686

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที  ธันวาคม  และ  สรุ ปได้ดงั นี

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


13,821
25,081
4,390
3,943
14,622
32,833
29,024

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสะสมของธนาคารฯทีรับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้เป็ นส่ วนหนึงของกําไรสะสม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจาํ นวนประมาณ
 ล้านบาท และ  ล้านบาท ตามลําดับ
สมมติฐานทีสาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
2556
. - .
.
.

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนเฉลีย
อัตราเงินเฟ้ อเฉลีย
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(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2555
3.09 - 4.20
4.39
3.50
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3.7 หนีส ิ นอืน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555
204,714
228,263
809,500
864,254
967,917
532,813
1,406,311
1,336,525
583,942
567,035
193,050
197,372
4,165,434
3,726,262

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายและภาษีอืน ๆ ค้างจ่าย
ค่าเบียประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีพกั เจ้าหนี
หนีสินอืน ๆ
รวมหนีสินอืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ งเป็ นโบนัสสําหรับพนักงานและผูบ้ ริ หารซึ งเป็ นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ส่ วนหนึงของผลตอบแทนดังกล่าวเป็ นโบนัสประจําปี ซึ งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่สําหรับพนักงานทีการปฏิบตั ิงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพือเพิม
แรงจูง ใจในการทํา งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งเสริ ม ความมี ส่ ว นร่ ว มต่อ ธนาคารฯ โดยโบนัส
ประจําปี บางส่ วนทีพนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนันจะมีการกันส่ วนไว้เพือจ่ายจริ งในระยะเวลาอีก 5 ปี
ข้า งหน้า ทัง นี ก ารจ่า ยค่า ตอบแทนดัง กล่ า วจะจ่า ยเป็ นเงิ นสดโดยคํา นวณจากราคาหุ ้นถัวเฉลี ย รายวัน
ระยะเวลา 5 ปี จากวันทีให้สิทธิ จนถึงวันทีจ่ายชําระเป็ นเกณฑ์ ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 255 และ 
ธนาคารฯมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวทีให้สิทธิ แล้วเป็ นจํานวนเงิน
 ล้านบาท และ 103 ล้านบาท ตามลําดับ
3.8 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ้นสามัญ
จนถึงวันที  ธันวาคม  และ  ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหุ ้นสามัญ
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเป็ นจํานวน 627,952,146 หุ น้
ณ วันที  ธันวาคม  และ  ยอดคงเหลือของหุ ้นบุริมสิ ทธิ ทียงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ในการแปลงสภาพมี
จํานวน  หุ ้น อย่างไรก็ตาม ตังแต่วนั ที  มิถุนายน  ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ เท่าเทียมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ทุกประการ
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3.9 เงินกองทุนทีต ้ องดํารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของธนาคารฯ คือ การดํารงไว้ซ ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
และการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดาํ รงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสิ นเชือเช่าซื อราย
ย่อย สิ นเชือธุรกิจรายใหญ่ ฐานะทีเกียวข้องกับตราสารทุนและสิ นทรัพย์อืน
สําหรับเงินกองทุน ณ วันที  ธันวาคม  และ 5 นัน ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงินสํารองส่ วนเกิน
จากการจัดชันเพือเป็ นส่ วนหนึงของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่ วนนีท งั หมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่ วนเข้า
เป็ นเงินกองทุนชันที  และเงินกองทุนชันที  ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกองทุนทีตอ้ งดํารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม
เงินกองทุนชันที 1 ทีเ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
เงินสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
หัก: เงินสํารองส่วนขาดตามวิธี IRB
รวมเงินกองทุนชันที 1 ทีเ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที  ทีเ ป็ นตราสารทางการเงิน
ทุนทีออกและชําระแล้ว - หุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชันที 1
เงินกองทุนชันที 
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิระยะยาว
เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชันปกติ
หัก: เงินสํารองส่วนขาดตามวิธี IRB
รวมเงินกองทุนชันที 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทังสิน
(1)



2555 (1)

8,191,712
1,120,738
984,000
7,943,322
(620,222)
17,619,550

7,281,522
130,451
846,100
6,089,582
(279,825)
14,067,830

17,619,550

14,067,830

7,518,700
608,075
8,126,775
25,746,325

6,858,434
490,337
(279,825)
7,068,946
21,136,776

เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คํานวณตามหลักเกณฑ์ Basel II
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(หน่วย: ร้อยละ)
ณ วันที  ธันวาคม

(1)


อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที  ทีเป็ นส่วนของ
เจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
เงินกองทุนชันที  ต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
เงินกองทุนทังหมดต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
(1)

ธนาคารฯ

กฎหมาย
กําหนด

9.15
9.15
13.37

4.50
6.00
8.50

ธนาคารฯ
8.51
12.79

กฎหมาย
กําหนด
4.25
8.50

อัตราส่ วนการดํารงเงิ นกองทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คํานวณตามหลักเกณฑ์ Basel II

เพือเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. / เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารง
เงิ น กองทุ นสํ า หรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารฯได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ย วกับ การดํา รงเงิ นกองทุ น ณ วัน ที
 มิถุนายน  ไว้ใน website ของธนาคารฯเมือวันที 29 ตุลาคม  แล้ว
3.20 ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าเงินลงทุนเปลียนแปลงเพิมขึน (ลดลง) ระหว่างปี
หัก: ผลกระทบของสิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


4,229
4,736
2,937
(507)
7,166
4,229
(1,433)
(846)
5,733
3,383

3.1 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ ว นเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พ ย์ คื อ ส่ ว นเกิ นทุ นจากการตี ราคาอาคารชุ ดสํา นัก งาน ส่ ว นเกิ นทุ น
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าว จะทยอยตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเหลื ออยู่ของ
อาคารและ บันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ตีราคาใหม่
หัก: ผลกระทบของสิ นทรัพย์/หนี สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 
298,463
298,463
(59,693)
238,770

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้
A 6 - 57
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3.22 รายได้ ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


910,446
662,079
174,548
215,356
4,404,475
5,797,993
10,995,496
8,964,479
17,919,291
14,205,581

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบีย

3.23 ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนีทีออก
- หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
เงินกูย้ มื
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย

A 6 - 58

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


7,362,433
3,403,625
299,789
368,816
1,254,479
718,198
433,678
354,475
180,078
9,884,932

365,272
182,529
2,833,303
7,871,743
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3.24 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 
และ  ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
- การรับรอง รับอาวัล และการคําประกัน
- การบริ การการประกันภัย
- การจัดการกองทุน
- การให้บริ การทีปรึ กษาทางการเงิน
- อืนๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

10,498
2,605,753
,133
3,000
650,029
3,294,413
(77,481)
3,216,932

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

13,288
1,918,332
3,500
560,419
2,495,539
(73,367)
2,422,172

3.25 กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพือ ค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
กําไรสุ ทธิ จากธุ รกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลียน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย
- ตราสารหนี
กําไรจากการป้ องกันความเสี ยง
รวม

A 6 - 59

(7,492)
11,039
13,416
16,963

(10,449)
39,789
15,946
100,761
146,047
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3.26 กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ 
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


กําไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผือขาย
- ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทัว ไป
รวม
โอนกลับขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทัว ไป
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

512
155
39,570
40,237

,512
449
49,287
51,248

1,912
480
2,392
(4,037)
38,592

69,640
(2,955)
66,685
117,933

3.27 หนีส ู ญ หนีส งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
หนี สู ญ หนี สงสั ยจะสู ญและขาดทุ นจากการด้อยค่ าในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที
 ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม


3,000
5,000
2,850
(3,075)
1,556,432
3,641,701
3,641,626
1,564,282

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนมา
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
รวม
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3.28 รายได้ จากการดําเนินงานอืน ๆ
รายได้จากการดําเนิ นงานอืนๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ
 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม

255
4,789
48,353
74,956
54,832
28,833
29,153
108,578
132,338

กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้เงินปั นผล
อืนๆ
รวม

3.29 ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ
 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
255

44,293
40,653
29,908
43,820
175,484
142,846
78,740
68,743
194,765
195,456
491,518
523,190

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับลูกหนีดาํ เนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
อืนๆ
รวม
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3.30 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ  สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม

255
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

703,516
933

,653
1,159

12,445
716,894

178,965
788,777

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
 ธันวาคม  และ  สรุ ปได้ดงั นี

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง (เพิมขึน)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีบนั ทึกโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม

255
(587)
101
(59,693)
25,656
(1,305)
4,131
(61,585)
29,888

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีทีใช้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ  สามารถแสดงได้ดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาเสี ย
ภาษี และค่าใช้จ่ายสุทธิทีไม่สามารถใช้เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
ผลกระทบของอัตราภาษีทีใช้บนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
A 6 - 62

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม

255
3,594,095
3,545,800
ร้อยละ 
ร้อยละ 
,819
,534
933
,159
(2,858)
716,894

(183)
(27,733)
788,777
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียด
ดังนี

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบียรับทีหยุดรับรู ้รายได้
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
กําไรขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจาก
ตราสารอนุพนั ธ์
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึน
เมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
สินทรัพย์ (หนีส ิน) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

ณ วันที  ธันวาคม


21,796
688
26,928
28,313
3,634
3,637
25,773
17,536
6,812
9,309
25,479
15,034

(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์/หนีสิน
ภาษีเงินได้ทีแสดงในส่วนของกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม


21,108
688
(1,385)
(12,767)
(3)
(6,333)
8,237
(7,228)
(2,497)
(1,779)
10,445
6,566

(1,489)
(59,693)

-

(1,489)
-

-

(1,433)

(845)

-

-

(5,858)

(5,610)

(248)

(3,958)

(522,672)
134,183
114,657
28,910
83,253
(119,720)

(403,876)
60,671
138,587
26,337
64,529
(45,690)

(118,796)
73,512
(23,930)
3,877
18,724
(12,445)

(165,620)
(22,064)
18,762
5,322
9,446
(178,965)
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3.31 องค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
255
255
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย:
กําไรทีเกิดขึนระหว่างปี
หัก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับกําไรทีรวมอยูใ่ น
กําไรหรื อขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด:
ขาดทุนทีเกิดขึนระหว่างปี
บวก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับกําไร
ทีรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สุทธิ
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3,448

1,005

(511)
2,937
,463

(1,512)
(507)
-

6,526

(20,655)

-

(36,288)

307,926
(61,585)
246,341

(91,989)
(128,277)
(149,439)
29,888
(119,551)
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3.32 ภาษีเงินได้ ทเี กีย วข้ องกับองค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
(หน่วย: พันบาท)

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลัทรัพย์เผือ ขาย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การป้ องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสด

จํานวนก่อน
ภาษี


ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จํานวนก่อน
ภาษี


ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

2,937

(587)

2,350

(507)

101

(406)

,463

(59,693)

238,770

-

-

-

6,526

(1,305)

5,221

(20,655)

4,131

(16,524)

307,926

(61,585)

246,341

(128,277)
(149,439)

25,656
29,888

(102,621)
(119,551)

3.33 กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคารฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ทีออกอยู่ในระหว่างปี ทังนี
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

255
2,877,201
2,757,023
782,514
728,152
3.68
3.79

กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท/หุน้ )
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3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน

ยอดคงค้ าง
บริษัทใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินรับฝาก
ดอกเบียค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนีสินอืน
บริษัททีเ กีย วข้ องกัน (เกีย วข้ องโดยมีผ้ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์):
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
สิ นทรัพย์อืน:
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
เงินรับฝาก:
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ไพรมัส ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน):
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที
31 ธันวาคม

ลดลง

ณ วันที
 มกราคม


เพิมขึน

565,745
239
1,237,656
87,293

1,939,254
801
655,248
73,003

(1,995,216)
(751)
(1,237,656)
(86,611)

509,783
289
655,248
73,685

495,000

1,000

(1,000)

495,000

189
15,407
60
-

629
13,184
,000

(224)
(18,862)
(60)
-

594
9,729
30,000

13,504
76,008
32,841
964
13,544
99,806
7,959
-

13,748
102,141
1,169
24,612
144,885
1,080
1,377

(7,294)
(48,844)
(709)
(74,040)
(4,994)
(797)

19,958
129,305
32,841
1,424
38,156
170,651
4,045
580

858,423
31,717

639,497
43,829

(653,773)
(9,025)

844,147
66,521
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ณ วันที
 มกราคม


ยอดคงค้ าง
ดอกเบียค้างจ่าย:
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
หนีสินอืน:
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด

เพิมขึน

ลดลง

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที
31 ธันวาคม


476
13
112
23

415
318
599
24

181

(246)
(275)
(565)
(24)
()
(32)

645
56
146
172

4,305
3,031
-

36,855
134
2,409
,171

(4,320)
(134)
(3,480)
(423)

36,840
1,960
748
(หน่วย: พันบาท)

2556
รายการทีเกิดขึน ในระหว่ างปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม
บริษทั ใหญ่
ค่าใช้จ่ายการบริ หารความเสี ยงและการเงิน
1,042,666
งานบริ หารทรัพยากรบุคคลและ
งานด้านธุรการ
ดอกเบียจ่าย
23,700
ค่าใช้จ่ายอืน
9,263
บริษทั ทีเกีย วข้ องกัน
ดอกเบียรับ
19,799
รายได้ค่าบริ การเกียวกับเงินให้สินเชือ
10,320
รายได้อืน
4,455
ค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินให้สินเชือ
59,960
ค่าใช้จ่ายค่าบริ การทีปรึ กษาเกียวกับ
250,000
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝึ กอบรมพนักงาน
44,071
ดอกเบียจ่าย
22,930
ค่าใช้จ่ายอืน
10,373
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2555

เงือนไขและนโยบายในการกําหนดราคา

1,025,415

คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกาํ หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

17,313
8,737

เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน

3,759
6,588
2,990
4,305
230,000

เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกาํ หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
อ้างอิงกับราคาของผูใ้ ห้บริ การรายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน

29,093
7,364
7,625
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เงินให้สินเชือแก่พนักงานระดับชันบริ หาร ตังแต่ผจู้ ดั การฝ่ ายขึนไป
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม
2555
2556
7,568
,082

เงินให้สินเชือ(1)
(1)

รวมเงินให้ สินเชื อสวัสดิการพนักงานและเงินให้ สินเชื อทัวไป

รายการหนีสินคงค้างกับกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ

เงินรับฝาก

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม
2556
2555
84,899
79,348

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม  และ 2555 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ทีจ่ายจริ งให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อืนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ดังต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555




16
15
165
144

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม
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3.35 ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนาํ เสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารฯทีผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทังนีผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริ หาร
เพือวัตถุประสงค์ทางด้านการบริ หารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ธนาคารฯมีส่วนงานทีรายงานทังสิ น  ประเภท ดังนี
. สิ นเชื อรายย่อย เป็ นการให้สิ นเชื อแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า รายย่อยที เป็ นบุ ค คลธรรมดาเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้สินเชือเพือการอุปโภคบริ โภคเป็ นหลัก
. สิ นเชื อธุ รกิ จ เป็ นการให้บริ การทางการเงิ นในรู ปแบบของสิ นเชื อและบริ การทีเกี ยวข้องให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าทีเป็ นบริ ษทั หรื อกลุ่มองค์กรธุ รกิจขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ เพือนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ดา้ น
การพาณิ ชย์ต่างๆ และการให้บริ การทีเกียวข้อง
. บริ หารเงินและอืนๆ เป็ นส่ วนงานทีทาํ หน้าทีบริ หารสิ นทรัพย์และหนีสินของธนาคารและส่ วนงานอืนๆ
ธนาคารฯไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานทีรายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่า
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยใช้เกณฑ์การปั นส่ วนตามฐานสิ นเชื อและรายได้ดาํ เนิ นงานของแต่ละส่ วนงาน
ดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริ หารงานด้านภาษีเงินได้ของทังกลุ่ม ดังนัน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มี
การปันส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของธนาคารฯ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 
และ  มีดงั ต่อไปนี
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(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นเชือ
รายย่อย
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สิ นเชือ
ธุรกิจ

บริ หารเงิน
และอืนๆ

รวม
ส่ วนงาน

รายการ
ปรับปรุ ง
และตัด
รายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน

9,683
9,683

2,017
2,017

716
1,433
2,149

12,416
1,433
13,849

(1,433)
(1,433)

12,416
12,416

5,539

1,875

620

8,034

-

8,034

3,080
1,064
9,683

145
(3)
2,017

(8)
1,537
2,149

3,217
2,598
13,849

(1,433)
(1,433)

3,217
1,165
12,416

(260)
(4,205)

(33)
(652)

(501)
(962)

(794)
(5,819)

1,433

(794)
(4,386)

(3,246)
(7,711)

(861)
(1,546)

465
(998)

(3,642)
(10,255)

1,433

(3,642)
(8,822)

1,972

471

1,151

3,594

-

3,594
(717)
2,877

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
สิ นเชือ
รายย่อย
ณ วันที  ธันวาคม 
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

207,720
20
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สิ นเชือ
ธุรกิจ
73,130
3

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ หารเงิน
รวม
และอืนๆ
ส่ วนงาน
61,180
719

342,030
742

58

(หน่วย: ล้านบาท)

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

สิ นเชือ
รายย่อย

สิ นเชือ
ธุรกิจ

บริ หารเงิน
และอืนๆ

รวม
ส่ วนงาน

รายการ
ปรับปรุ ง
และตัด
รายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน

8,526
8,526

1,658
1,658

462
1,603
2,065

10,646
1,603
12,249

(1,603)
(1,603)

10,646
10,646

4,599

1,544

191

6,334

-

6,334

2,334
1,593
8,526

99
15
1,658

(11)
1,885
2,065

2,422
3,493
12,249

(1,603)
(1,603)

2,422
1,890
10,646

(234)
(4,622)

(27)
(624)

(503)
(1,129)

(764)
(6,375)

1,603

(764)
(4,772)

(1,504)
(6,360)

(230)
(881)

170
(1,462)

(1,564)
(8,703)

1,603

(1,564)
(7,100)

2,166

777

603

3,546

-

3,546
(789)
2,757

สิ นเชือ
รายย่อย

ณ วันที  ธันวาคม 
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

178,756
61

สิ นเชือ
ธุรกิจ
59,974
3

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ หารเงิน
รวม
และอืนๆ
ส่ วนงาน
36,394
329

275,124
393

3.36 กองทุนสํ ารองเลีย งชี พ
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พขึนตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลียงชี พ พ.ศ. 53 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ
5-10 ของเงิ นเดื อน ทังนี ข ึนอยู่กบั จํานวนปี ทีทาํ งาน กองทุนสํารองเลี ยงชี พนี บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณี ทีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ดังกล่าว ในระหว่างปี  และ  ธนาคารฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน  ล้านบาท และ
55 ล้านบาท ตามลําดับ
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3.37 ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
3.7. การรับอาวัล การคําประกัน และภาระผูกพัน

การรับอาวัลตัว เงิน
การคําประกันอืน
วงเงินเบิกเกินบัญชีทีลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (หมายเหตุฯ ข้อ .8.5)
สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ข้อ .8.5)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


42,552
155,388
753,815
722,348
54,041
47,905
2,274,303
3,032,000
3,315,434
3,063,160
6,440,145
7,020,801

3.37.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที 1 ธันวาคม  และ  มีคดีซ ึ งธนาคารฯถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนรวม
ประมาณ 356 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งผลของคดียงั ไม่เป็ นทีสินสุ ด ฝ่ ายบริ หารของ
ธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงิน
3.37.3 ภาระผูกพันอืน
ก)

ธนาคารฯมีภาระผูกพันทีเกียวเนื องกับสัญญาบริ การด้านคอมพิวเตอร์ ในการจ่ายค่าบริ การ
ตามอัตราคงทีและอัตราผันแปรกับปริ มาณและประเภทของการบริ การตามทีระบุในสัญญา

ข)

ธนาคารฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานทีเกี ยวข้องกับการเช่ าอาคารสํานักงานและสาขา
สัญญาดังกล่าวมีอายุประมาณ 3-12 ปี
ณ วันที  ธันวาคม  และ  ธนาคารฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสิ น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


จ่ายชําระภายใน
ไม่เกิน  ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

103
61
5
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3.38 เครืองมือทางการเงิน
3.38. ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
ความเสี ยงจากการให้สินเชือ คือ ความเสี ยงทีคู่สัญญาหรื อผูก้ ยู้ ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขและ
ข้อตกลงในสัญญาทางการเงินทําให้ไม่สามารถชําระหนี ทีมีต่อธนาคารฯเมือครบกําหนดได้ หรื อ
จงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีจะชําระหนีให้กบั ธนาคารฯ
ธนาคารฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และการคําประกัน
การกูย้ มื และอืนๆ
ธนาคารฯมีการบริ หารจัดการความเสี ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกํากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารฯกําหนดนโยบายบริ หารความเสี ยงและวิธีการในการควบคุ ม
สิ น เชื อที เ หมาะสมตัง แต่ ข ันตอนของการพิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ สิ น เชื อ การวิเ คราะห์ ค วามเสี ย งและ
ความสามารถในการชําระหนี นอกจากนี ธนาคารฯได้นาํ ระบบ Credit Scoring มาใช้กบั สิ นเชื อ
เช่าซื อรายย่อยโดยสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื อให้สะท้อนความ
เสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ น ธนาคารฯได้จดั ให้มีการสอบทานสิ นเชื อเพือตรวจสอบและ
ทบทวนคุ ณภาพสิ นเชื อเพือเป็ นการป้ องกันและแก้ไ ขสิ นเชื อที จะเป็ นปั ญหาในอนาคต ดัง นัน
ธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือและการคําประกัน
การกู้ยืม นี นอกจากนี ก ารให้สิ นเชื อรวมของธนาคารฯมี ก ารกระจุ ก ตัว อยู่ใ นระดับ ตํา เนื องจาก
ธนาคารฯมี ฐานลู ก ค้า ที หลากหลายและมี ลู ก ค้า รายย่อ ยอยู่จ าํ นวนมากราย จํา นวนเงิ นสู ง สุ ด ที
ธนาคารฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชือ คือ มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีแสดง
อยูใ่ นงบการเงิน
คุ ณภาพของความเสี ย งจากการให้สิ นเชื อตามสัญญาเช่ าซื อของธนาคารฯ ซึ ง เป็ นเงิ นให้สินเชื อ
ส่ วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดังนี
ความเสี ยงของสิ นเชือตามสัญญาเช่าซือทีไม่เกินกําหนดชําระของธนาคารฯ สามารถจําแนกคุณภาพ
ของความเสี ย งจากการให้สิ นเชื อออกเป็ น  กลุ่ ม ได้แก่ สิ นเชื อที มี คุณภาพสู ง มาก สิ นเชื อที มี
คุณภาพสู ง และสิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตามประมาณการค่าความเสี ยหายทีคาดว่า
จะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี ทังนี สิ นเชือทีมีคุณภาพสู งมาก หมายถึง สิ นเชือทีมีค่าความเสี ยหาย
ทีคาดว่าจะเกิ ดขึนภายในระยะเวลา  ปี น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ . ของยอดสิ นเชื อในกลุ่ม
สิ นเชื อทีมีคุณภาพสู ง หมายถึ ง สิ นเชื อทีมีค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี
ระหว่างร้อยละ . ถึงร้อยละ  และสิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สิ นเชือทีมีค่าความเสี ยหาย
ทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี มากกว่าร้อยละ 
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ความเสี ยงของสิ นเชือตามสัญญาเช่าซือจําแนกตามคุณภาพของสิ นเชือได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม


สิ นเชือทียงั ไม่เกินกําหนดชําระ
สิ นเชือทีมีคุณภาพสูงมาก
สิ นเชือทีมีคุณภาพสูง
สิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง
รวม
สิ นเชือทีเกินกําหนดชําระระหว่าง  วัน ถึง  วัน
สิ นเชือทีเกินกําหนดชําระมากกว่า  วัน
รวมทังหมด

110,130
60,983
9,623
180,736
15,660
3,768
200,164

93,334
56,496
9,642
159,472
10,939
2,197
172,608

3.38. ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา คือ ความเสี ยงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของราคาของ
ตราสารและอัตราดอกเบีย ซึงจะมีผลทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อเงินกองทุนของธนาคารฯ
เพือให้การบริ หารความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวทาง
การบริ หารจัดการความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาทีเหมาะสมจะถูกนํามาประยุกต์ใช้ โดย
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของทังสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินของธนาคารฯจะ
ถู ก ประเมิ น โดยแบบจํา ลอง Value at Risk (VaR) รวมถึ ง วิ ธี ก ารที เ หมาะสมกับ ลัก ษณะของ
ความเสี ยงแต่ละประเภท นอกจากนีธนาคารฯยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing)
ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความเสี ยงภายใต้ภาวะ
วิกฤติ (Stress Testing) เพือใช้ประกอบการวัดความเสี ยงในกรณี ทีตวั แปรจากแบบจําลองได้ถูก
กําหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ทีเลวร้ายทีสุด ทังนี วตั ถุประสงค์ในการทําธุ รกรรมรวมถึงสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี ยงและบริ หารจัดการอย่างเพียงพอ
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3.38.. ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของราคาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นทีมีราคาซื อขายใน
ตลาด
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯทีมีราคา
ซื อขายในตลาด ณ วันที ใ นงบการเงิ น ประเมิ น โดยแบบจํา ลองภายในตามหลัก การ
Value at Risk ค่าความเสี ยงทีคาํ นวณได้จากแบบจําลอง Value at Risk เป็ นค่าทีใช้
ประมาณมูลค่าความสู ญเสี ยสู งสุ ดทีอาจจะเกิดขึน ณ ระดับความเชื อมัน ร้อยละ  ใน
กรณี ทีคงสถานะของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีมีราคาซื อขายในตลาดเป็ นระยะเวลา  ปี
แสดงดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ณ วันที 31 ธันวาคม


สิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซือขายในตลาด
ตราสารหนี
เงินตราสกุลต่างประเทศ

38
-

4
3

3.38.. ความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนี สินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ประเมิ น จากความอ่ อ นไหวของรายได้ ด อกเบี ยสุ ทธิ ใ นระยะเวลา  ปี ต่ อ การ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย ภายใต้โครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี สินทีอ่อนไหวต่อการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบียคงทีของธนาคารฯ ณ วันทีในงบการเงิน โดยกําหนดให้
การเปลี ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย เกิ ด ขึ น ทัน ที แ ละยัง ไม่ พิ จ ารณาถึ ง การขยายตัว
ตามปกติของสิ นทรัพย์และหนีสิน แสดงดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบียสุทธิเพิม ขึน (ลดลง)
ณ วันที 31 ธันวาคม


การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ดอกเบียขึนร้อยละ 1
ดอกเบียลงร้อยละ 1
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อย่า งไรก็ ต าม เมื อ พิ จ ารณาอัต ราการขยายตัว ของธุ ร กิ จ และการเปลี ย นแปลงอย่า ง
ค่อยเป็ นค่อยไปของอัตราดอกเบียซึ งจะแสดงถึ งสภาพของการดําเนิ นธุ รกิ จทีแท้จริ งได้
ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบียสุ ทธิ ทีเกิดขึนจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบียสุ ทธิ จากการวิเคราะห์ขา้ งต้น ความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสินทีอ่อนไหวต่อ
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียทีแสดงนีไม่ได้นบั รวมถึงสถานะของตราสารหนี ทีมี
ราคาซือขายในตลาด ซึงได้แสดงไว้ในส่ วนของความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซือขายในตลาดแล้ว
3.38.. ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ธนาคารฯมีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียทีเกียวเนืองกับเครื องมือทางการเงินทีสาํ คัญดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ()
หนีสินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

(1)

มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบียคงที

ไม่มีดอกเบีย

50
15,994
16,044

49,417
5,878
261,015
316,310

1,130
3,311
28
4,151
4,311
12,931

1,130
52,778
28
10,029
281,320
345,285

43,282
461
43,743

222,079
11,673
36,956
270,708

186
149
345
311
991

265,547
12,283
345
311
36,956
315,442

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื อทีมีอัตราดอกเบีย ปรั บขึน ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบีย คงทีได้ รวมเงินให้ สินเชื อทีหยุดรั บรู้
รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ()
หนีสินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

(1)

มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบียคงที

ไม่มีดอกเบีย

50
11,556
11,606

27,734
,477
226,209
258,420

1,045
3,586
42
436
44
1,224
6,377

,045
31,370
42
4,913
44
238,989
276,403

31,496
464
31,960

188,921
9,366
21,566
219,853

217
113
652
982

220,634
9,943
652
21,566
252,795

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื อทีมีอัตราดอกเบีย ปรั บขึน ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบีย คงทีได้ รวมเงินให้ สินเชื อทีหยุดรั บรู้
รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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เครื องมือทางการเงิ นทีมีอตั ราดอกเบียคงทีแยกตามวันทีครบกําหนดหรื อวันทีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันทีในงบการเงินได้
ดังนี

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและ
เงินกูย้ มื

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและ
เงินกูย้ มื

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

2
23,289
23,291

48,922
432
25,663
75,017

495
1,332
55,527
57,354

4,112
149,020
153,132

7,516
7,516

49,417
5,878
261,015
316,310

2.2549
3.9485
6.9686

6,587

161,925

53,079

488

-

222,079

3.0432

1,907

7,251

2,489

26

-

11,673

2.8367

37
8,531

11,921
181,097

16,755
72,323

514

8,243
8,243

36,956
270,708

3.5493

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

10
15,485
15,495

27,239
2,689
24,151
54,079

1,692
43,081
44,773

495
86
136,551
137,132

6,941
6,941

27,734
4,477
226,209
258,420

2.7622
3.1959
6.8708

7,257

135,578

45,855

231

-

188,921

3.1821

603

5,854

1,880

1,027

2

9,366

3.0944

58
7,918

5,967
147,399

7,187
54,922

111
1,369

8,243
8,245

21,566
219,853

4.0594

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีหยุดรับรู้รายได้) ตามทีแสดง
ในตารางข้างต้นแสดงยอดก่อนหักค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
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3.38.3 ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี ยงทีธ นาคารฯไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิตามภาระผูกพันในการ
ชําระเงินเมือครบกําหนด เนื องจากไม่สามารถเปลี ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดหรื อไม่สามารถจัดหา
เงิ นทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาทีกาํ หนด ซึ งอาจทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อธนาคารฯได้ ความเสี ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทังภายในและภายนอก โดยปั จจัย
ภายในขึ นอยู่ ก ับ โครงสร้ า งของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น และการสํ า รองสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ ง
เพือนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่ วนปั จจัยภายนอกขึ นอยู่กบั ภาวะสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชือมัน ของผูฝ้ ากเงินเป็ นหลัก
แนวทางการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
การบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง โดย
หน่ วยงานบริ หารเงิ นจะทําหน้าที ดู แลรั บผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่ องในแต่ ละวัน ให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ
หน่ วยงานบริ หารความเสี ยงจะติ ดตามและควบคุ มการดํารงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้
เป็ นไปตามขอบเขตทีกาํ หนด
นโยบายหลักในการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริ หารจัดการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงินฝาก สิ นทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุ กเฉิ นเพือการบริ หาร
สภาพคล่ อ งในยามวิ ก ฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี ย งด้า น
สภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่อสถานะความเสี ยงของธนาคารฯ
ในกรณี ทีเกิดการเปลียนแปลงทีไม่ได้คาดการณ์ข ึน ในส่ วนของความเสี ยงจากความไม่สอดคล้อง
กันของกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์และหนี สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของ
สิ นทรัพย์สภาพคล่องสู งมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสมําเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพือให้ความเสี ยงและผลตอบแทนอยูใ่ นระดับที
เหมาะสม นอกจากนีแผนฉุกเฉินสําหรับการบริ หารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูก
จัดทําขึนเพือให้สามารถนํามาใช้ได้ทนั เวลา นอกจากเครื องมือทีกล่าวไว้ขา้ งต้นธนาคารฯยังกําหนด
สัดส่ วนสิ นเชื อต่อเงิ นฝากและเงิ นกู้ ระดับของสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพือควบคุ มความเสี ยง โดย
ฐานะความเสี ยงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสมําเสมอเป็ นรายวันและรายงานต่อผูบ้ ริ หารและ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
ธนาคารฯมี ก ารพิ จารณาสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้า นสภาพคล่ อ ง โดยพิ จารณาทัง สถานการณ์ ข อง
ธนาคารฯและสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึนทังระบบสถาบันการเงิน ซึ งทําให้มีปริ มาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกว่าปกติ
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ธนาคารฯมี แหล่ งที มาของเงิ นทุนที สํา คัญจากการระดมเงิ นฝากเป็ นหลัก โดยจากสถานการณ์ ที
ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยังมีอตั ราการเบิกถอนเมือครบอายุทีตาํ โดยส่ วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับ
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี ธ นาคารฯยัง มี หุ้นกู้ด้อยสิ ท ธิ อีก จํา นวนหนึ ง สํา หรั บ การใช้ไ ปของ
เงินทุนนัน ส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบของเงินให้สินเชื อเป็ นหลัก โดยเงิ นทุนส่ วนหนึ งจะดํารงเป็ น
สิ นทรัพ ย์สภาพคล่ องเพือรองรั บ ความเสี ย งด้า นสภาพคล่ อง ทัง นี ธนาคารฯมีวงเงิ นทีอาจจะให้
สิ นเชือภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพือเป็ นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจําเป็ นสําหรับบริ ษทั ในกลุ่ม
3.38.3. ปริ มาณของหนีสินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
ณ วันที  ธันวาคม 
ระยะเวลาคงเหลือ

หนีสิน

น้อยกว่า
 เดือน
,

3 -  เดือน
72,323

มากกว่า  ปี
8,7

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
322,45
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 
ระยะเวลาคงเหลือ

หนีสิน

น้อยกว่า
 เดือน
195,384

3 -  เดือน
54,922

มากกว่า  ปี
9,614

รวม
259,920

เมือครบกําหนดอายุสัญญา หนี สินส่ วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกนํามาฝากใหม่ใน
อัตราทีสู งถึ งร้ อยละ  โดยเฉลี ย ดังนันเมือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่า วปริ มาณเงิ นจะ
ตํากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด ทังนี ปริ มาณหนี สินทีมีระยะเวลา
คงเหลือน้อยกว่า  เดือนส่ วนหนึงนันเป็ นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ งเงินฝาก
ประเภทดังกล่าวจะมีลกั ษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลือนย้ายปริ มาณเงินทีรวดเร็ ว
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3.38.3. ปริ มาณและองค์ประกอบสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่องและอัตราส่ วนการวัดค่าความเสี ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม
255

องค์ประกอบของสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชัว คราวสุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง(1)
ความต้องการสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์(1)
(1)

1,130
52,778
6,575
60,483

1,046
31,370
4,311
36,727

16,600

14,202

สิ นทรั พย์สภาพคล่ องและความต้ องการสิ นทรั พย์ พิจารณาตามเกณฑ์ ภายใน

ธนาคารฯมีนโยบายในการดํารงฐานะสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้อ งสู ง กว่ า ความต้อ งการสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งตามเกณฑ์ ภ ายใน โดย ณ วัน ที
 ธันวาคม  และ  ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ งคํานวณเป็ นรายวันอยู่ที
60,483 ล้านบาท และ 36,727 ล้านบาท ตามลําดับ สู งกว่าความต้องการสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ ซ ึ งธนาคารฯพิ จ ารณาเป็ นรายวัน ที 16,600 ล้า นบาท และ 14,202 ล้า นบาท
ตามลําดับ นอกจากนี ธนาคารฯยังมีวงเงินกูย้ ืมในกรณี ฉุกเฉิ น กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
รวมถึงวงเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ซึ งเพียงพอทีจะรองรับความต้องการสภาพคล่องทีอาจจะ
เกิดขึน
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3.38.3. วัน ที ที ค รบกํา หนดของเครื องมื อ ทางการเงิ น นั บ จากวัน ที ใ นงบการเงิ น ณ วัน ที
 ธันวาคม  และ  มีดงั นี

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี

ณ วันที  ธันวาคม 

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

1,130
3,361
2
30,096
34,589

48,922
4,145
27,564
80,631

495
1,332
56,114
57,941

50,055
2,517
345
37
52,954

161,925
7,251
311
11,921
181,408

5
14

19
3,478

หนีส ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
การรับอาวัลตัว เงินและการคําประกัน
การกูย้ ืม
ภาระผูกพันอืน

(หน่วย: ล้านบาท)
หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้ *

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

28
4,112
153,775
157,915

8,327
8,327

438
438

5,444
5,444

1,130
52,778
28
10,029
281,320
345,285

53,079
2,489
16,755
72,323

488
26
514

8,243
8,243

-

-

265,547
12,283
345
311
36,956
315,442

12
38

7
2,282

13

573

-

43
6,398

รวม

* หนีท ี ระงับการรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ ธปท.

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี

ณ วันที  ธันวาคม 

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

1,045
3,636
10
21,093
25,784

27,239
15
2,689
25,539
55,482

1,692
43,711
45,403

38,970
1,180
652
58
40,860

135,578
5,854
5,967
147,399

9

4
3,080

หนีส ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
การรับอาวัลตัว เงินและการคําประกัน
การกูย้ ืม
ภาระผูกพันอืน

(หน่วย: ล้านบาท)
หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้ *

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

495
27
86
137,519
138,127

7,686
7,686

436
44
480

3,441
3,441

1,045
31,370
42
4,913
44
238,989
276,403

45,855
1,880
7,187
54,922

231
1,027
111
1,369

2
8,243
8,245

-

-

220,634
9,943
652
21,566
252,795

147
30

4
3,065

-

681

-

155
6,865

รวม

* หนีท ี ระงับการรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ ธปท.
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3.38. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ฐานะการเงินต่างประเทศของธนาคารฯ ณ วันที  ธันวาคม  และ  มีดงั นี
ก)

ณ วันที 31 ธันวาคม  ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 20 ล้านเหรี ยญฮ่องกง
(มูลค่าตามวิธีราคาทุนหลังหักสํารองเผือการด้อยค่าคิดเป็ นจํานวนเงิน 44 ล้านบาท)

ข)

เงินให้สินเชื อสกุลเงินต่างประเทศจํานวนเงิน  ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม :
 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) (เทียบเท่า 3,281 ล้านบาท และ 3,063 ล้านบาท ณ วันที  ธันวาคม
 และ  ตามลําดับ) ซึงธนาคารฯได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือป้ องกัน
ความเสี ยงเต็มจํานวนมูลค่าเงิ นให้สินเชื อตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 3.3.

3.38. ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารฯมีนโยบายทีจะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพือป้ องกัน
ความเสี ยงและเพือค้า
ณ วันที  ธันวาคม  และ  ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เพือค้า ดังนี
ก)

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement)
ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) เพือ
เป็ นเครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบีย ซึ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 

ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
2,274
ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
3,032
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
28
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
27

71

ข)

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange
contract)
ธนาคารฯได้ มี ก ารทํา สั ญ ญาแลกเปลี ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ (Cross currency swap
agreement/Foreign Exchange Contract) เพือเป็ นเครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ดังนี

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 56

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
3,315

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(311)
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
3,063

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
15

3.38.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีสาํ คัญของธนาคารฯ มีดงั นี
ณ วันที  ธันวาคม
รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ
ดอกเบียค้างรับสุทธิ
หนีส ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื


มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: ล้านบาท)


มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

1,130
52,778
10,029
-

1,130
52,778
10,029
-

1,046
31,370
4,913
44

1,046
31,370
4,913
44

275,545

280,401

234,301

240,664

265,547
12,283
345
36,956

265,547
12,283
345
37,082

220,634
9,943
652
21,566

220,634
9,943
652
21,478
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ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกับค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญตามความเสี ยงทีเกียวข้อง และสําหรับมูลค่าตามบัญชี ของเครื องมือทางการเงินนัน คือ มูลค่า
ตามบัญชีสุทธิของเครื องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญทังหมด
4.

เงินปันผลจ่ าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ
สําหรับปี 255
ธนาคารฯ ครังที /
เมือวันที  ธันวาคม 
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ
สําหรับปี 25
ธนาคารฯ ครังที / เมือ
วันที  ธันวาคม 
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 

5.

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
หุน้ บุริมสิทธิ หุน้ สามัญ
(บาทต่อหุน้ ) (บาทต่อหุน้ )
.
.

จํานวน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
ในเดือน
(ล้านบาท)
1,238

มกราคม 

1,238
.

.

655

มกราคม 7

655

เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี

. ทุนเรือนหุ้น
เมือวันที 25 เมษายน 2556 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี  ของธนาคารฯได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี
ก) อนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิม ทุ นจํา นวน ,, หุ ้น มู ล ค่ า ที ต ราไว้หุ้น ละ  บาทให้แ ก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของธนาคารฯตามอัตราส่ วน  หุ ้นเดิม (หุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ) ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิม
ทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ ้นละ . บาท ซึ งราคาเสนอขายคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่ วนของ
เจ้า ของ ณ วัน ที  ธัน วาคม  ผู้ถื อ หุ ้น ซึ งปรากฎรายชื อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ ้ น ณ วัน ที
7 พฤษภาคม 255 เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การจัดสรรหุ ้น เพิ ม ทุ น (Right Offering) และมอบอํา นาจให้
คณะกรรมการธนาคารฯหรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ใ นการกํา หนดรายละเอี ย ดอื นที เกี ย วข้องกับ
การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสรรรอบเดียวหรื อหลายรอบ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิ ท ธิ ระยะเวลาการชํา ระเงิ น และข้อกําหนดและเงื อนไขอื นๆ ที
เกียวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ม้ เดิมของธนาคารฯ
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ทังนี ภายหลัง การใช้สิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนโดยผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารฯ มีหุ้นสามัญเพิมทุ นทีถู ก
จัดสรรจํานวนทังสิ น ,, หุ ้น และธนาคารฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว
ของธนาคารฯกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที  พฤษภาคม  โดยธนาคารฯมีทุนชําระแล้วจํานวน
8,191,712,820 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 819,171,178 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาทและหุ ้น
บุริมสิ ทธิ  หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ  บาท
ข) อนุ ม ัติก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารฯโดยวิธี ล ดหุ ้น บุ ริม สิ ท ธิ ที ย งั มิ ไ ด้อ อกจํา หน่ า ยจํา นวน
372,047,750 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ  บาท โดยธนาคารฯจะลดทุนจดทะเบียนจาก 11,002,000,000
บาท เป็ น 7,281,522,500 บาท และอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคารฯ ข้อ  เพือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นดังนี คือ ทุนจดทะเบียนจํานวน 7,281,522,500 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ น้ บุริมสิ ทธิจาํ นวน 104 หุ น้ และหุ น้ สามัญจํานวน 728,152,146 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ  บาท
ค) อนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารฯเป็ นจํานวน ,, บาท จาก ,,, บาท
เป็ น ,,, บาทเพือรองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข องธนาคารฯ ข้อ  เพื อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ ม ทุ น จดทะเบี ย นดัง กล่ า วเป็ นดัง นี คื อ
ทุนจดทะเบียนจํานวน 8,191,712,820 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 104 หุ ้นและหุ ้นสามัญ
จํา นวน 819,171,178 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ  บาท และเมื อ วัน ที  พฤษภาคม  ธนาคารฯได้
ดํา เนิ นการจดทะเบี ย นแก้ไ ขทุ นจดทะเบี ย นและแก้ไ ขหนัง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ ดัง กล่ า วกับ กระทรวง
พาณิ ชย์แล้ว
. การคืนทุนของบริษัทย่อย
ในเดือนตุลาคม  ธนาคารฯได้รับเงินคืนทุนจากการเลิ กกิจการของ TISCO Securities Hong Kong
Limited จํานวนเงิน  ล้านบาท
6.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมือวันที  กุมภาพันธ์ 
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