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รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี  เศรษฐกิจไทยค่อนข้ างผันผวน และชะลอตัวลงโดยมีการเติบโตเพียงร้ อยละ . จากปี ก่อนหน้ า แม้ ว่าจะได้ รับแรงส่งทาง
เศรษฐกิจทีแข็งแกร่งจากปี ก่อนหน้ า ทังนี
  ภาวะเศรษฐกิจได้ รับผลกระทบจากหนี สินภาคครัวเรือนทีเพิมสูงขึ น ความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจหลัก
ซึงเป็ นผลสืบเนืองจากมาตราการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐ และสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ภาคการบริ โภคภายในประเทศทีชะลอ
ตัวอย่างต่อเนืองตามความเชือมัน ของผู้บริ โภคทีลดลง และความล่าช้ าของการลงทุนจากทัง ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี  อัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศทีผันผวนอย่างมาก ท่ามกลางแรงกดดันของกระแสเงินทุน ไหลออกซึงเป็ นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณของ
ธนาคารกลางสหรัฐ ทําให้ คา่ เงินบาท ณ สิ นปี อ่อนค่าลงมากกว่าร้ อยละ  เมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ในช่วงครึงปี แรก ธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ เริมต้ นได้ อย่างแข็งแกร่งในทุกด้ าน ส่งผลให้ อตั ราการเติบโตเพิมขึน อย่างโดดเด่น ธุรกิจสินเชือเช่า
ซื อรถยนต์ได้ รับอานิสงส์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศทียงั คงอยูใ่ นระดับทีสงู เป็ นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้ างจากนโยบาย
การคืนภาษีรถยนต์คนั แรกของรัฐบาลในปี ก่อนหน้ า ในขณะเดียวกัน ธุรกิจทีเกียวเนืองกับตลาดทุนมีปริมาณซื อขายสูงสุด เป็ นประวัติการณ์ พร้ อม
กับการปรับตัวสูงขึน ของดัชนีตลาดหุ้นในช่วงต้ นปี อย่างไรก็ตาม เมือประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ มอ่อนตัวลงและความไม่
สมดุลทางเศรษฐกิจได้ ก่อตัวขึน แทนที ผนวกกับแรงกดดันจากความขัดแย้ งทางการเมืองทีเพิมขึน จากการชุมนุมในกรุงเทพมหานครระหว่างไตร
มาสสุดท้ ายของปี ส่งผลให้ ธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ประสบกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงจนถึงสิ นปี
ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปี  กลุม่ ทิสโก้ สามารถรักษาผลประกอบการไว้ ได้ อย่างน่าพอใจ โดยกําไร
สุทธิ ของกลุ่มทิส โก้ เพิมขึน ร้ อยละ  อยู่ที , ล้ านบาท และสินเชือเติบโตมากกว่าร้ อยละ  ซึงการเติบโตได้ รับ แรงสนับสนุนจากฐานะ
เงินกองทุนทีแข็งแกร่งและสภาพคล่องส่วนเกินทีมีอยูอ่ ย่างเพียงพอในปี นี  ในช่วงปี ทีผ่านมา กลุม่ ทิสโก้ ประสบความสําเร็จในการระดมทุนผ่านการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิมทุน (TSR) ซึงให้ ทางเลือกแก่ผ้ ูถือหุ้นในการนําเงินปั นผลกลับมาลงทุนในหุ้นสามัญทิสโก้ โดยกลุ่มทิสโก้
ได้ รับการตอบรับทีดีเยียม รวมถึงมีการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ ฐานะเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ แข็งแกร่ งขึน โดยมี
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ  และยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยูใ่ นระดับสูงถึงร้ อยละ 
กลยุท ธ์ ของกลุ่มทิส โก้ ยังคงมุ่งเน้ น การขยายบริ การทางการเงิน แก่ลูกค้ า  กลุ่มธุรกิ จ ได้ แ ก่ สายงานกลุ่มลูก ค้ า รายย่อย (Retail
Banking) สายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจัดการธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)
พร้ อมกับรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความซือตรง ตลอดหลายปี ทีผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย เติบโตได้ อย่างโดด
เด่น ทังในธุ
 รกิจหลักจากสินเชือเช่าซือ และธุรกิจใหม่อืนๆ รวมถึง ธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) และธุรกิจสินเชือเพือการอุปโภค
บริโภค (Consumer Finance) กลุม่ ทิสโก้ ได้ ขยายช่องทางและพื นทีให้ บริการผ่านสาขาสํานักอํานวยสินเชือและสาขาธนาคาร รวมทังสิ
 น  สาขา
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว ทังประเทศ

ในขณะทีแนวโน้ มเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความไม่แน่นอนเพิมสูงขึน สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่อยจะมุ่งเน้ น
ด้ านการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า โดยยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ทีดีไว้
ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือง ด้ วยพอร์ ตสินเชือทีเติบโตสูงกว่าร้ อยละ  โดยมุ่งเน้ นการขยายตัวใน
ธุรกิจสินเชือโครงการ บริการด้ านทีปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจสินเชือเพือการซื อสินทรัพย์สําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สําหรับ
ธุรกรรมด้ านตลาดทุน กลุ่มทิสโก้ เป็ นทีปรึกษาทางการเงินและเป็ นผู้นําในการรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์สําหรับการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทัวไปเป็ นครัง แรกให้ แก่บริ ษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) (“NYT”) มูลค่า , ล้ านบาท ซึงถื อว่าเป็ นโครงการทีป ระสบ
ความสําเร็จอย่างสูงจากความต้ องการทีล้นหลามจากผู้ลงทุนและราคาหลักทรัพย์ทีเปลียนแปลงเชิงบวกภายหลังเข้ าซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แม้ วา่ สภาวะตลาดไม่เอื ออํานวยก็ตาม นอกจากนี  ความพยายามของกลุ่มทิสโก้ ทีจะสรรหาแนวทางเพือตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าในเชิง
รุกสามารถสร้ างผลตอบแทนและสร้ างฐานธุรกิจให้ กบั สายงานกลุม่ ลูกค้ าบรรษัทได้ อย่างต่อเนือง ซึงช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตแม้ สภาวะ
แวดล้ อมทางธุรกิจในปั จจุบนั ไม่เอื ออํานวย
สายงานจัดการธนบดีและกองทุนได้ สร้ างผลงานทีดีตลอดปี ทีผ่านมาทังด้
 านผลประกอบการและด้ านชือเสียง จากการทีปริ มาณการ
ซื อขายของธุรกิจหลักทรัพย์เพิมขึน เกือบสองเท่าภายในปี เดียว ทําให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ ได้ รับรางวัล “บริ ษัทหลักทรัพย์ดีเด่น” ทังประเภทนั

ก
ลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 เป็ นปี ทีสอง ความสําเร็ จนี  ส่วนหนึงเป็ นผลจากการจัดตังบริ
 ษัท
ร่วมทุน “บริ ษัทหลักทรัพย์ทีปรึกษาการลงทุนดอยซ์ทิสโก้ ” กับกลุ่มดอยซ์แบงก์ เพือให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าสถาบัน ซึงการร่วมทุนนี  ได้ ผสานความ
เชียวชาญระดับโลกของดอยซ์แบงก์และความสัมพันธ์ ทีเหนียวแน่นระหว่างบริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ กับนักลงทุน รวมถึงประสบการณ์อนั เชียวชาญ
ของตลาดภายในประเทศ เพือมุ่งเน้ นทีจะนํากลุ่มทิสโก้ ไปสู่ความเป็ นเลิศในด้ านทีปรึกษาการลงทุน นอกจากนี  ธุรกิจบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
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ข้อมูลสรุป
โก้ ยังประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างสูงจากการเป็ นผู้นําตลาดในการออกกองทุนรวมตราสารทุนทีกําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Equity Trigger
Funds) ซึง นําเสนอทางเลือกการลงทุนทีดีแก่นกั ลงทุนในสภาวะตลาดทีผนั ผวนของปี 
กลุม่ ทิสโก้ ยงั คงดําเนินธุรกิจภายใต้ มาตรการกํากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสียงทีเข้ มแข็ง โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตร
สําหรับนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและผ่านการเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์จาก "โครงการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต"
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และยังได้ รับรางวัล “องค์กรโปร่ งใส” (NACC Integrity Awards) ประจําปี
 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพือเป็ นเกียรติแก่องค์กรชั นนํา ทั งจากภาครัฐและเอกชน ในด้ านความ
โปร่ งใสและการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการที ดี นอกจากนี  กลุ่มทิ ส โก้ ยังได้ รับ รางวัล “บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นการรายงานบรรษั ท ภิ บ าลดี เยี ย ม” (Top
Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวัล SET Awards 2013 ติดต่อกันเป็ นปี ทีสามอีกด้ วย
ด้ านการพัฒนาองค์กรอย่างยัง ยืน กลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการปรับปรุ งแบรนด์ ในปี  เพือส่งเสริ มภาพลักษณ์ องค์กรให้ ทนั สมัยดึงดูด
ลูกค้ าในวงกว้ าง และเพิมการรั บรู้ และการเข้ าถึงได้ แก่คนภายนอก วิสยั ทัศน์ องค์ กรรู ปแบบใหม่ถกู สร้ างขึ นภายใต้ แนวคิดเรี ยบง่ายทีว่า “โอกาส
สร้ างได้ ” กลุม่ ทิสโก้ ต้องการเปลียนจุดยืนใหม่ ให้ เป็ นตัวแทนขององค์กรทีมีความเชียวชาญในการสร้ างโอกาสและให้ คําแนะนําแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุก ส่ว นเพื อนํ า พาไปสู่อนาคตที ดี ขึ น โดยมี ภ าพลัก ษณ์ ใ หม่ทีน่ า จดจํ า อย่า ง ตราสัญลัก ษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส” กลุ่มทิ ส โก้ ตัง เป้ าที จะเป็ น
สัญลักษณ์ของโอกาสในสังคมไทยในอนาคต
การพัฒนาองค์กรอีกด้ านทีสําคัญ คือ การพัฒนากลุ่มทิสโก้ ให้ เป็ นองค์กรแห่งความสุข ผ่านช่องทางของทรัพยากรบุคคล ด้ วยความเชือ
ว่าทรั พยากรบุคคลคือทรั พยากรที มีคุณค่า มากทีสุดในองค์ ก ร กลุ่มทิสโก้ จึงยึด มัน เป็ นอย่างยิ งในการสนับสนุน การสร้ างความสัมพัน ธ์ ทีดี ของ
พนักงานจากทุกตําแหน่งและทุกระดับ รวมถึงสร้ างวัฒนธรรมองค์กรทีแข็งแกร่ งทีกระตุ้นให้ พนักงานดึงความสามารถเฉพาะตัวและการทํางานเป็ น
ทีมมาใช้ ร่วมกันในการทํางานได้ เป็ นอย่างดี การสนับสนุนหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้ พนักงานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้ าง
พื นฐานการเป็ นองค์กรแห่งความสุข อีกทั ง โครงการพัฒนาความเชียวชาญของพนักงานได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนืองในพนักงานทุกระดับ ด้ วย
ความมุ่งมัน ของกลุ่มทิสโก้ ทีผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้ พนักงานมีความยึดมันกับองค์กรในระดับทีสงู มาก ทําให้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รับรางวัล “นายจ้ าง
ดีเด่น ประจําปี 2556” โดยบริ ษัท Aon Hewitt เพือเป็ นเกียรติคณ
ุ แห่งความสําเร็ จทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคลล
สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพือสังคมนั น กลุ่มทิสโก้ จดั ตั งหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพือมอบโอกาสแก่สงั คม เน้ นยํ าเรื องการ
พัฒนาทางด้ านการศึกษาและการให้ ความรู้ ทางการเงินต่อสังคม ในปี  กลุ่มทิสโก้ สนับสนุนด้ านการศึกษาอย่างต่อเนือง 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 ยนระดับชั นมัธยมศึกษาจํานวน  คนจากทัว
ประเทศ เพือให้ โอกาสทางการเรี ยนรู้ด้านการเงินและสนับสนุนให้ เยาวชนรู้จกั คิดหาวิธีทีจะเป็ นรากฐานไปสู่ความยัง ยืนทางการเงินแก่สงั คม ซึงการ
เรี ยนการสอนนี  จัดทําโดยอาสาสมัครจากพนักงานกลุม่ ทิสโก้ เพือสนับสนุนการมีจิตอาสาภายในองค์กร นอกจากนี  ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ มี
การปลูกฝั งเข้ าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ตั งแต่จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม และการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้ น
สําหรับปี  นับเป็ นอีกปี ทีเศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับความท้ าทาย ท่ามกลางความผันผวนสูงจากปั จจัยหลายด้ าน โดยแนวโน้ มการ
เติบโตอยูใ่ นระดับทีไม่เอื ออํานวย ซึง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ ทางการเมืองทีจะ
เกิดขึ น อย่างไรก็ดี ด้ วยพื นฐานทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งของประเทศ ผนวกกับภาคการเงินการธนาคารทีมนั คงจะช่วยรองรับความผันผวนระยะสั น
หรื อสถานการณ์ การเมืองทียืดเยื อออกไปได้ ด้ วยความท้ าทายดังกล่าว กลุ่มทิสโก้ จึงมีนโยบายในการบริ หารทีจะเพิมความระมัดระวังและเน้ น
คุณภาพของสินทรัพย์มากยิงขึ น ตลอดจนเน้ นยํ าในการสร้ างรากฐานความมัน คงจากภายในองค์กรสําหรับการเติบโตในอนาคต
ในโอกาสนี  คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทีได้ ให้ การสนับสนุนบริ ษัทและผลักดันให้ กลุ่มทิสโก้ ฝ่าฟั น
ความท้ าทายมาโดยตลอด อีกทั งขอขอบคุณผู้บริ หารและพนักงานทุกคนในความตั งใจและทุ่มเททีมีให้ แก่กลุ่มทิสโก้ เพือนํ าความก้ าวหน้ ามาสู่
กลุม่ ทิสโก้ สืบต่อไป
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

ส่ วนที่ 1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา

กลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นโดยมีบริ ษัทโฮลดิ ้งเป็ นบริ ษัทใหญ่ ของกลุ่ม โดยหลังจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “ธนาคารทิสโก้ ”) ได้ ยื่นขอจัดกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตังบริ
้ ษัทใหม่ คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีสถานะเป็ นบริ ษัทมหาชน
ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อเป็ นบริ ษัทโฮลดิง้ และเป็ นบริ ษัทใหญ่ ของกลุ่มทิ สโก้ แทนธนาคารทิ สโก้ โดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของธนาคารทิ
ั้
สโก้ โดยชําระราคาด้ วยหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกใหม่ของบริ ษัทในอัตรา
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ 1:1 โดยบริ ษัทสามารถทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ ได้ ร้อยละ 99.51 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้ วทังหมด
้
1
ภายหลังการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ประสบผลสําเร็ จ บริ ษัทเข้ าถือหุ้นทังหมดในธนาคารทิ
้
สโก้ และในบริ ษัทย่อยอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ธนาคารทิสโก้
ถืออยู่เดิม และเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท โตเกียว ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ เริ่ มดําเนินธุรกิจอย่าง
เป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 และเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนธนาคารทิสโก้ ซึง่ ได้ เพิกถอนออก
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552
ในปี 2552 บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ กบั ผู้
ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ การเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ ในการให้
บริ ษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้ อยละ 00 และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารทิสโก้ ที่ยงั มิได้ ทําการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
ธนาคารกับหุ้นของบริ ษัท ในปี  บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด ได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยาย
สินเชื่อลูกค้ ารายย่อยในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด ให้ บริ การสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และสินเชื่อเช่าซื ้อ และการให้ เช่าแบบลี
สซิ่งสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการประกอบธุรกิจ ในปี 4 บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด ได้ เข้ า
เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มธุรกิ จทางการเงินทิสโก้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนให้ คําปรึ กษาการวางแผนการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
บุคลากรภายใต้ กลุ่มทิสโก้ ในปี  บริ ษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 51 โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้
จํากัด ได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ บริ การวิจยั หลักทรัพย์ และคําแนะนําด้ านกลยุทธ์ การลงทุนสําหรับนักลงทุนประเภท
สถาบันทัง้ ใน และต่างประเทศ ในปี 6 บริ ษัทและธนาคารทิสโก้ ได้ ทําการเพิ่มทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต
ตามแผนบริ หารเงินทุนของกลุม่ ทิสโก้ บริ ษัทได้ ออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right – TSR) แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิ มีผ้ ถู ือหุ้นมาใช้ สิทธิเพิ่มทุนครบทังจํ
้ านวน ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,7 ล้ าน
บาท ขณะที่ธนาคารทิสโก้ ได้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ซึ่งมีผ้ ูถือหุ้นมาใช้ สิทธิ ครบทัง้ จํานวน ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนของธนาคารทิสโก้
เพิ่มขึ ้นเป็ น , ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้ วทังหมด
้
นอกจากนี ้ เพื่อสื่อสาร
แบรนด์ให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าในวงกว้ าง สอดรับไปกับการการขยายธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ ได้ พฒ
ั นาภาพลักษณ์ ใหม่ให้ มีความทันสมัยด้ วยการปรับเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ์ โดยเพิ่มสัญลักษณ์รูป “วงแหวนแห่งโอกาส” ที่สื่อถึงคําว่า โอกาส (Opportunity) บนตัวอักษร TISCO ซึง่ เป็ นคําที่มีความหมายเชิง
บวกและเข้ าใจง่าย และสอดคล้ องกับจุดยืนในการมุ่งสร้ างโอกาสให้ แก่ลกู ค้ าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ จดุ ยืน “โอกาส สร้ างได้ ”

1

ยกเว้ นบริ ษัทที่จะเลิกกิจการ และบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างกระบวนการชําระบัญชี
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.2

การประกอบธุรกิจของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

เนื่องจาก บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบ
ธุรกิจอื่นใด ดังนันการประกอบธุ
้
รกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย ซึง่ สามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักได้  กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ บริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆ ผ่านบริ ษัทในเครื อ เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านการเงินให้ แก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการถือหุ้นกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่  ธันวาคม 255 มีรายละเอียด
ดังนี ้

1.3

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ ทิสโก้ มีดงั นี ้

รายได้ ดอกเบีย้
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษัทย่อยอื่นๆ

รวมรายได้ ดอกเบีย้
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

รวมรายได้ ดอกเบีย้ - สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทย่อยอื่นๆ
รวมรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

(หน่วย: ล้ านบาท)

ปี 24
จํานวน
ร้ อยละ

ปี 2
จํานวน
ร้ อยละ

11,552
57
25
12,369
(5,1)
6,907

1.3
5.1
2.3
111.7
(9.3)
62.4

1,22
2
7
1,211
(8,1)
7,044

17.7
.
3.1
11.4
(1.9)
3.4

,
60
6
19,272
(1,34)
8,968

113.3
.
.3
122.0
(5.2)
6.8

1,13
753

1
,06
(213)
2,84
1,311
11,072

1.
.8
.
.
27.7
(1.9)
2.8
11.8
100.0

2,88
983
852
85
,8
(279)
4,128
2,9
13,183

18.9
7.5
.5
.
33.
(2.1)
31.3
15.2
100.0

3,282
1,18
87
7
5,1
(22)
,190
1,
1,802

2.8
7.5
5.5
.5
3.3
(1.)
32.8
1.
100.0
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จํานวน
ร้ อยละ

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.4

ยุทธศาสตร์ หลักขององค์ กร

กลุม่ ทิสโก้ กําหนดให้ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างครบวงจรสําหรับช่วงเวลา 3 ปี ข้างหน้ า โดยจะมีการทบทวนทุกปี
เพื่อให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (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 องการจะ
บรรลุพนั ธกิจเป็ นการกําหนดภารกิจและหลักปฏิบตั ิที่องค์กรจะยึดถือในการดําเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่ วมกันที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานจะ
นํามาใช้ ในการดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ “สรรค์สร้ างโอกาสชาญฉลาดเพื่อคุณ”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้ เป็ นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ที่ม่งุ เน้ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคณ
ุ ค่าให้ กบั ลูกค้ า
ด้ วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็ นผู้นําและมืออาชีพ ทิสโก้ ม่งุ มัน่ ที่จะขยายบริ การให้ ครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ าในทุกพื ้นที่ โดยให้ ความสําคัญ
กับการริ เริ่ มการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้ คําแนะนําที่สรรสร้ างโอกาสทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนา
บุคคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชนนํ
ั ้ าคือหัวใจของบริ การที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ของเรา ทิสโก้ ยงั ยึดมัน่ ในวัฒนธรรม
องค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าอย่างยัง่ ยืนเพื่อลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”
ค่านิยมขององค์กร กลุ่มทิสโก้ มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็ 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 ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ มีขีดความสามารถและทักษะที่โดด
เด่น สะท้ อนความเป็ นผู้นําในด้ านคุณภาพบริ การเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด

2) สร้ างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพัน ธ์ กับลูก ค้ าด้ วยการมอบบริ การที่ ดีที่ สุด เพิ่ ม คุณ ค่าในการบริ ก ารด้ วยความรู้ ความ
ชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบตั ิงานที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้ วางใจ เน้ นความพึงพอใจและความสําเร็ จ
ของลูกค้ าเป็ นมาตรฐานในการประเมินผลงาน
3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

พนัก งานทุ ก คนของทิ ส โก้ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด มั่ น ในมาตรฐานสู ง สุ ด ของ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า

4) ลูกค้ าเป็ นหลัก

ใส่ใจมุ่งบริ การลูกค้ าเป็ นหลัก สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า นําเสนอแนวคิด
และพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม

) ความคิดสร้ างสรรค์

ความเชี่ ย วชาญของทิ ส โก้ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากความรู้ จริ ง ประสบการณ์ แ ละความชํ า นาญเท่ า นัน้ แต่ ยัง
ผสมผสานในส่วนของความคิดสร้ างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคําแนะนําต่างๆ ที่มอบให้ แก่ลกู ค้ า ต้ องมีทงั ้
ความถูกต้ อง ความหลากหลาย และความสร้ างสรรค์ ซึง่ จะช่วยเปิ ดมุมมอง สร้ างทางเลือกในการบริ หาร
จัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

6) การให้ คาํ แนะนํา

บุคคลากรของทิสโก้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการเงิน ดังนันจึ
้ งปรารถนาที่จะแนะนํา วางแผน จัดการ ด้ าน
การเงิน ให้ กบั ผู้อื่น ด้ วยบุคลิกที่เป็ นกันเองและเปิ ดกว้ าง ทําให้ สามารถรับรู้และเข้ าใจถึงความต้ องการที่
แท้ จริ งของลูกค้ า ซึ่งเปรี ยบเสมือนเพื่อนสนิทที่ต้องดูแล ดังนัน้ คําแนะนําต่างๆ ที่ลูกค้ าได้ รับ จึงบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การกําหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan and Strategy Map)
ในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ า กลุ่มทิสโก้ พิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ย้ ัง พิ จารณาถึง ปั จจัย ภายในอื่ น ๆ เช่ น จุดแข็ ง จุดอ่ อน โอกาส ความเสี่ ย ง ปั จจัย แห่ งความสํ าเร็ จ
(Critical Success Factor) และประเด็นสําคัญต่างๆ ที่ต้องเร่ งปฏิบตั ิ (Priority Issue) โดยผู้บริ หารจะนําปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดทําแผนกลยุทธ์ องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ (Vision) ขององค์กร
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
ในการนํากลยุทธ์ มาใช้ ปฏิบตั ิ กลุ่มทิสโก้ ได้ นําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ ในการสร้ างความสมดุลของกลยุทธ์ ใน  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 ทัศน์ และภารกิจที่วางไว้ 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)
2. การขยายช่องทางการจําหน่าย ทีมขาย รวมทัง้ การสร้ างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ าถึงลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ และ
นําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ต้องการของลูกค้ า เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ เพื่อนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดให้ กับลูกค้ าอย่างครบวงจร รวมทัง้ มุ่งเน้ นการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน และปรับปรุ งระบบการทํางานให้ เป็ นระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับปริ มาณธุรกรรมและเครื อข่ายการบริ การที่เพิ่ม
สูงขึ ้น
. การสร้ างและสื่อสารแบรนด์ (Branding) และรักษาภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร เพื่อส่งเสริ มให้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มทิสโก้
เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่ หลาย รวมถึงการประสานความร่ วมมือ (Synergy) ระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม และการนําระบบลูกค้ าสัมพันธ์ มาใช้
(Customer Relationship Management) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังการพั
้
ฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) และบริ ษัทย่อยแบ่งการดําเนินธุรกิจออกเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และสินเชื่อ และกลุม่ ธุรกิจหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้ บริ การทางการเงินภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บริ การผ่านสํานักงานใหญ่
ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 556 ธนาคารมีสาขาที่ตงอยู
ั ้ ่ในกรุงเทพมหานคร
และภูมิภาคทังสิ
้ ้น 5 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  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

นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ได้ ขยายช่องทางการให้ บริ การสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคผ่านสาขาของบริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด จํานวน 79 สาขา ทัว่ ประเทศ
กลุ่มธุรกิจหลักทรั พย์ ให้ บริ การทางการเงินภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้ บริ การในประเทศ
ผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของบริ ษัทย่อยทัง้ ในกรุ งเทพมหานครและทุกภูมิภาค โดยสาขาในกรุ งเทพมหานครมี  แห่ง คือ ศูนย์ การค้ า
เอสพละนาด และอีก 4 แห่งในเขตต่างจังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี
2.1

ลักษณะบริการ

เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนันลั
้ กษณะการ
ประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย ซึง่ สามารถแบ่งได้  กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และ
กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้ การให้ บริ การสอดคล้ องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลกู ค้ า (Client Centric) กลุ่มบริ ษัทจึงแบ่งการ
ให้ บริ การออกเป็ น 4 สายงานหลัก ประกอบด้ วย 1) สายกลุ่มลูกค้ ารายย่อย ) สายกลุ่มลูกค้ าบรรษัท 3) สายจัดการธนบดีและกองทุน
4) สายบริ หารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดการให้ บริ การดังนี ้
1. สายกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย (Retail Banking)
สายกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยให้ บริ การ  ประเภทดังนี ้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่ อย (Retail Loans)
บริ การสินเชื่อรายย่อย เป็ นการให้ สินเชื่อกับกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยที่เป็ นบุคคลธรรมดา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ สินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริ โภคเป็ นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ ดงั นี ้
 สินเชื่อเช่ าซือ้
สินเชื่อเช่าซื ้อ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด และบริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
โดยให้ บริ การกู้ยืมเพื่อเช่าซื ้อทรัพย์ สิน ซึ่งผู้เช่าซื ้อต้ องวางเงินดาวน์เป็ นสัดส่วนร้ อยละของมูลค่าทรัพย์ สินตามที่ธนาคาร และ/หรื อ
บริ ษัทกําหนด และผ่อนชําระค่างวดเป็ นจํานวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่าซื ้อ โดยในระหว่างการผ่อนชําระธนาคาร และ/หรื อ
้ -7 ปี
บริ ษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื ้อจะผ่อนชําระเงินกู้ครบถ้ วน อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่
และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทําสัญญา
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
กลุ่มทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับรถยนต์ทกุ ชนิดทังใหม่
้ 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 องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่ องพิมพ์ระบบดิจิตอล
เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่ องมือแพทย์ เป็ นต้ น
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มทิสโก้ ที่มีการเติบโตต่อเนื่องมาตลอด โดยมีอตั รา
การเติบโตของเงินให้ สินเชื่อสูงถึงร้ อยละ 5.6 จาก 6,863.39 ล้ านบาท ณ วันที่ 3 ธันวาคม 555 เป็ น 88,337.3 ล้ านบาท
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 556
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

สินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์
จักรยานยนต์
รวม

ณ วันที่
3 ธันวาคม 554
(ล้ านบาท)
122,.
1,.1
4,70.81

ณ วันที่
3 ธันวาคม 555
(ล้ านบาท)
10,.
2,0.2
12,8.9

ณ วันที่
3 ธันวาคม 556
(ล้ านบาท)
1,0.20
2,.12
188,7.2

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
1.
1.
1.

ปี 556 กลุ่มทิสโก้ (เฉพาะบริ ษัทที่ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อ) ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ ดร้ อยละ 4.7 มาสด้ าร้ อยละ 6.6
อีซูซุร้อยละ 7. โตโยต้ าร้ อยละ 9.6 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 3. ของยอดการให้ สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ ทงั ้ หมด และมี
สัดส่วนการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้ แล้ วเฉลี่ยร้ อยละ 8 ต่อ  ในปี 556 ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นที่จะขยายธุรกิจ
สินเชื่อเช่าซื ้อต่อไป เนื่องจากความต้ องการสินเชื่อประเภทนี ้ยังคงมีอยู่สงู และการขยายตัวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเน้ นการบริ การ
ที่มีคณ
ุ ภาพและนําเสนอบริ การที่หลากหลาย มากกว่าที่จะเน้ นการแข่งขันด้ านราคา ทังนี
้ ้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยการให้ ก้ ยู ืมยังคง
ใกล้ เคียงกับอัตราตลาด โดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่อเพื่อผู้บริ โภคตามความต้ องการของตลาด โดยมุ่งเน้ น
สินเชื่อที่มีอตั ราผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
สิน เชื่ อ เพื่อการเคหะ เป็ นการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ แก่ ลูก ค้ า ที่ 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
ั ้ –0 ปี
และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี ้ยเป็ นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรื อแบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยคงที่ในช่วง
1– ปี แรกของการกู้
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 สินเชื่อเพื่อการเคหะมีจํานวน ,48.9 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ .9 เมื่อเทียบกับสินเชื่อเพื่อ
การเคหะ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ที่มีจํานวน 1,.0 ล้ านบาท โดยส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด เป็ นการให้ สินเชื่อ
แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ ต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ
สินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้ น โดยอายุของเงินให้ สินเชื่ออยู่ระหว่าง 6-6 เดือน ขึน้ อยู่กับความ
เหมาะสมของลักษณะการใช้ เงินและความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกค้ า สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่โดดเด่นของธนาคาร คือ
บริ การสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์เพื่อการอุปโภคบริ โภค ภายใต้ แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” ซึ่งเป็ นสินเชื่ออเนกประสงค์สําหรับ
เจ้ าของรถที่ต้องการใช้ วงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีจุดเด่นคือ สะดวก รวดเร็ ว ไม่ต้องโอนทะเบียนรถยนต์ ลูกค้ า
สามารถใช้ รถได้ ตามปกติ และให้ อตั ราดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่าสินเชื่อบุคคลทัว่ ไปซึ่ง ลูกค้ าสามารถติดตามข่าวสารข้ อมูลของ ทิสโก้ ออโต้
แคชผ่านทาง เวปไซต์ www.tiscoautocash.com นอกจากนี ้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ กับลูกค้ าในการเข้ าถึงบริ การมากยิ่งขึน้
กลุ่มทิสโก้ ได้ ขยายเครื อข่ายการให้ บริ การสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครอบคลุมในทุกภูมิภาค ภายใต้ แบรนด์
“สมหวัง เงินสัง่ ได้ ” โดยมีสาขาเปิ ดให้ บริ การแล้ วกว่า 79 สาขาทัว่ ประเทศ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 26 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคมีจํานวน 1,0. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ . เมื่อเทียบกับ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ที่มีจํานวน 5,.33 ล้ านบาท
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวม

ณ วันที่
1 ธันวาคม 2
ล้ านบาท
ร้ อยละ
12,0.1
.
1,.
1.0
12,.00
.
19,0.9
100.0

ณ วันที่
1 ธันวาคม 2
ล้ านบาท
ร้ อยละ
12,.
0.
1,.0
0.
1,222.
.
179,1.2
100.0

ณ วันที่
1 ธันวาคม 2
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,.2
1.2
1,2.1
0.
1,0.
.1
20,.
100.0

อัตราการ
เติบโต
(ร้ อยละ)
1.
(1.)
.
1.0

กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจําหน่ าย
สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้ มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มีรายได้ ประจําและมีประวัติการชําระเงินที่ดี
โดยกลุ่มทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยผ่านสํานักงานใหญ่ สาขาของธนาคารทิสโก้ และบริ ษัทย่อยอื่นในกลุ่ม ทําให้ สามารถให้ บริ การครอบคลุม
ทุกภูมิภาค โดยธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ดําเนินการโดยบริ ษัทย่อยได้ แก่ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด สําหรับ
ธุรกิ จสินเชื่ อเช่าซือ้ จักรยานยนต์ ดําเนินการโดยบริ ษัท ย่อย คือ บริ ษั ท ไฮเวย์ จํากัด ทัง้ นี ้ กลุ่มทิ สโก้ มี ฐานลูกค้ าที่ มั่นคงผ่ านตัวแทนจํ าหน่าย
(Dealer) ซึง่ ลูกค้ าผู้เช่าซื ้อส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ประจํา และมีประวัติการชําระเงินที่ดี
สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคซึ่งดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ และบริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด ให้ บริ การลูกค้ าบุคคล
ธรรมดา ซึง่ มีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี ้อย่างเพียงพอ
1. บริการประกันชีวติ และประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในปี
2 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 556 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  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
. สายกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking)
สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัทให้ บริ การ 3 ประเภทดังนี ้
.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
บริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็ นการให้ บริ การทางการเงินในรู ปแบบของสินเชื่อและบริ การที่
เกี่ยวข้ องให้ แก่กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทหรื อกลุ่มองค์กรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยบริ การหลักเป็ นการให้ สินเชื่อเพื่อ
นําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่างๆ และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ อง เช่น การคํ ้าประกัน อาวัล การให้ คําปรึ กษาด้ านการกู้เงินและการปรับ
โครงสร้ างหนี ้ ฯลฯ โดยแบ่งประเภทของบริ การออกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สิ น เชื่ อ เงิ น ทุน หมุน เวี ย น เป็ นสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่อ งและบริ ห ารกระแสเงิ น สดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นฤดูกาล เช่น การให้ สินเชื่อเพื่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้ าเพื่อขาย การขายชําระ
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
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
คืบ 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 เข่น โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื ้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 องมี การวางหนังสือคํา้ ประกันให้ กับหน่วยงานผู้ว่าจ้ างต่างๆ เช่น การยื่นประมูลงานต่างๆ จนถึง การคํา้ ประกันผลงาน
ก่อสร้ าง หรื อการออกหนังสือคํ ้าประกันการสัง่ ซื ้อให้ กบั ผู้ผลิต เช่น การซื ้อวัตถุดิบเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ ้เงื่อนไขของหนังสือคํ ้าประกัน
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
ธุรกิ จการให้ บริ การคัสโตเดียน ประกอบด้ วยการเก็บรั กษาทรั พย์ สินและหลักทรั พย์ ชํ าระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์
การติดตามสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ในทรัพย์สินของลูกค้ า อันได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบคุ ล
ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้ กบั กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
. บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending)
บริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้ บริ การสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นหลัก อาทิ
สินเชื่อเพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อธุรกิจเช่าซื ้อและลีสซิ่ง สําหรับลูกค้ าในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์
และชิ ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็ นต้ น
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 26 กลุม่ ทิสโก้ มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน 53,679.77 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 8.4 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.9 จาก 2,. ล้ านบาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อในกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริ การ
ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 3,34.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 555 ที่มีจํานวน 5,78.6
ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อเพื่อผู้จําหน่ายรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อของกลุ่มทิสโก้
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
สินเชื่อธุรกิจอื่นๆ
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่ อม
สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่ออื่น
รวมสินเชื่อของกลุ่ม

ณ วันที่
1 ธันวาคม 24
ล้ านบาท
1,.
,.2
,2.20
2.2
2,8.7
3,6.4
39,36.49
5,3.6

ร้ อยละ
8.8
4.8
3.7
.
.5
.4
75.
.

ณ วันที่
1 ธันวาคม 25
ล้ านบาท
1,22.1
10,20.
1,.2
.20
2,99.7
5,.6
79,54.3
4,35.6

ร้ อยละ
.
.1
.0
0.
17.
10.
7.3
.

ณ วันที่
1 ธันวาคม 26
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,.0
.
11,.2
.0
21,21.1
.
.1
0.
,79.77
18.
2,0.
11.0
20,.
0.
292,10.
100.0

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
12.
1.
.2
1.1
2.9
2.
1.0
17.7

กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าเดิมที่มีความสัมพันธ์ กบั ธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้ าใหม่จากภาคธุรกิจสําคัญที่ช่วยใน
การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับสาธารณูปโภค
พื ้นฐาน เช่น พลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ การก่อสร้ างและวัสดุก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารทิ สโก้ 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
.3 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
บล. ทิสโก้ เป็ นหนึง่ ในผู้นําการให้ บริ การวาณิชธนกิจ ที่ได้ รับความไว้ วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 4 ปี จากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ในการให้ คําปรึ กษาทางการเงินแก่ลกู ค้ าทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐจนเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นทีมที่มีความรู้และความ
ชํ านาญในธุรกิ จและอุตสาหกรรมประเภทต่า งๆ เช่ น พลังงาน นํ า้ มัน และก๊ าซ โทรคมนาคม ธนาคาร ขนส่ง โรงพยาบาล บัน เทิ ง ตลอดจน
อุตสาหกรรมการผลิต รวมทังมี
้ ความรู้ด้านตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี ้ ทังในและต่
้
างประเทศ บล. ทิสโก้ ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้ บริ การด้ านที่ปรึ กษาทางการเงินอย่างครบวงจร รวมถึงการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทกุ ประเภท ไม่ว่าจะเป็ นตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้ กึ่งทุน นอกจากนี ้ยังทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินใน
การควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดหาเงินกู้ยืม การปรับโครงสร้ างทางการเงิน การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ การประเมิน
มูลค่ากิจการ และการให้ คําปรึกษาทางการเงินในด้ านต่างๆ
ผลงานด้ านวาณิชธนกิจในปี 556 ประกอบด้ วย การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) การเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายสําหรับการ
เสนอขายหุ้นกู้ การเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตัว๋ แลกเงิน การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ และการ
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ ทัง้ นี ้ ผลงานที่สําคัญในปี 556 ได้ แก่ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย สําหรั บการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรกให้ แก่บริ ษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน)
(“NYT”) มูลค่า ,445 ล้ านบาท โดย NYT เป็ นหุ้น IPO ที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมากทังในช่
้ วงการจองซื ้อและภายหลังที่เข้ าซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แม้ ว่าภาวะตลาดจะไม่เอื ้ออํานวยก็ตาม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีปัจจัยลบภายนอกที่เข้ ามากระทบเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งดัชนีตลาดที่ปรับตัวลดลง และความวุน่ วายทางการเมืองที่เกิดขึ ้นในประเทศ
3. สายจัดการธนบดีและกองทุน (Wealth & Asset Management)
ให้ บริ การที่ปรึ กษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ภายใต้ เป้าหมายในการเป็ นผู้ให้ บริ การที่ปรึ กษาด้ านการลงทุนชันแนวหน้
้
า
“Top Advisory House” ซึง่ จะช่วยตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการด้ านการออมและการลงทุนทังบริ
้ การธนาคาร หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนที่
หลากหลายไว้ ในที่เดียว ภายใต้ แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยแบ่งกลุ่มลูกค้ าออกเป็ น  กลุ่ม คือ กลุ่มทิสโก้ พรี เมี่ยม (TISCO
Premium) ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีฐานเงินฝาก กองทุน หรื อพอร์ ตหุ้น รวมกันอยู่ที่ -5 ล้ านบาท กลุ่มทิสโก้ แพลทตินมั (TISCO Platinum) ซึง่ เป็ น
กลุ่มลูกค้ าที่มีฐานเงินฝาก กองทุน หรื อพอร์ ตหุ้น รวมกันอยู่ที่ -20 ล้ านบาท และกลุ่ม ทิสโก้ ไพรเวท (TISCO Private) เป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีฐานเงิน
ฝาก กองทุน หรื อพอร์ ตหุ้น รวมกันอยู่ที่ 20 ล้ านบาท ขึ ้นไป โดยมีเจ้ าหน้ าที่ธนกิจส่วนบุคคล เจ้ าหน้ าที่ธนบดีการลงทุน และเจ้ าหน้ าที่ธนบดีธนกิจ
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
คอยดูแลด้ านธุรกรรมเงินฝาก และให้ คําปรึ กษาด้ านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างใกล้ ชิด ในปี 55
ทิสโก้ เวลธ์ ยงั คงมุ่งเน้ นความเป็ นเลิศในการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนที่คลอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ ทังนี
้ ้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
(TISCO Economic Strategy Unit) ได้ จดั ทํารายงานการวิเคราะห์ Global Economic Review และ Global Wealth Strategy ที่เจาะลึกถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจและแนะนํากลยุทธ์ การจัดพอร์ ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่ โลก เพื่อตอบสนองความต้ องการไปลงทุนต่างประเทศในทุกรูปแบบ
นอกจากนี ้ ยังมีการจัดทํารายบทวิเคราะห์ฉบับพิเศษ (Special Issues) ซึง่ เป็ นบทวิเคราะห์แนวโน้ มเศรษฐกิจและการลงทุนในสถานการณ์ ปัจจุบนั
ที่มีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ เพื่อให้ ลกู ค้ ารับรู้ถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงทิศทาง แนวโน้ ม และโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ ้น
โดยลูกค้ าสามารถเข้ าถึงบทวิเคราะห์เหล่านี ้ ผ่านทางเวปไซต์ www.tiscowealth.com
สายจัดการธนบดีและกองทุนให้ บริ การ  ประเภทดังนี ้
3.1 บริการลูกค้ าธนบดีธนกิจ (Private Banking)
เป็ นการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มีเงินออม และเงินลงทุนตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป ประกอบด้ วยบริ การเงินฝาก บริ การบริ หาร
จัดการทางการเงิน และให้ คําปรึ กษาในด้ านการบริ หารจัดการทางการเงินและการลงทุน ในปี 556 กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นการให้ บริ การคําปรึ กษาด้ าน
การลงทุนทุกรูปแบบในสินทรัพย์ทวั่ โลกผ่านสาขาของธนาคาร (Advisory branch) โดยมีสาขาแห่งแรกที่ศนู ย์การค้ าเกตเวย์ เอกมัย โดยสาขานี ้ยัง
เปิ ดให้ บริ การ “เวลธ์ คลินิก” (Wealth Clinic) ซึง่ เป็ นบริ การพิเศษสําหรับลูกค้ าที่ต้องการรับคําปรึ กษาการลงทุนแบบเชิงลึกตามความต้ องการและ
ความเหมาะสมกับตนเอง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้ านการลงทุนคอยให้ คําปรึ กษา ในอนาคตธนาคารทิสโก้ จะขยายบริ การเวลธ์ คลินิก ในสาขาเปิ ด
ใหม่เพื่อขยายบริ การที่ปรึกษาการลงทุนในครอบคลุมยิ่งขึ ้น
3.2 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 2 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  แห่ง
ประกอบด้ วย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สาขาพัทยา และสาขารัษฎา ภูเก็ต โดยเป็ นสาขาเต็มรูปแบบที่สามารถให้ บริ การครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน และการลงทุนทุกประเภทของกลุม่ ทิสโก้
3.3 บริการนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทลูกค้ าทั่วไป (Private Sales Brokerage)
บริ การนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ าทัว่ ไป ดําเนินการโดย บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด (“บล.ทิสโก้ ”) โดยมีการ
ให้ บริ การในประเทศผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และสาขาของบริ ษัท 1 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ศูนย์การค้ าเอสพลานาด และ
อีก  แห่ง ในเขตต่างจังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี บริ ษัทมุ่งเน้ นการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้ า และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณความโปร่ งใสถูกต้ องเป็ นสําคัญ โดยนักลงทุนทัว่ ไปสามารถใช้ บริ การผ่านช่องทางการซื ้อขายผ่านระบบการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่มีเจ้ าหน้ าที่การตลาดดูแลและระบบเครื อข่ายทางอินเตอร์ เน็ต (Internet)
บล. ทิสโก้ มีส่วนแบ่งตลาดในการให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ าทัว่ ไป ณ สิ ้นปี 26 เท่ากับร้ อยละ 2.0
ลดลงจากปี 2 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้ อยละ 2. สําหรับกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดของลูกค้ าทั่วไป บริ ษัทได้ ใช้ กลยุทธ์ ในเชิงรุ กทัง้ ด้ าน
การตลาดและการขาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ ด้ านการลงทุนแก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง ในปี 556 บล. ทิสโก้ ได้ เข้ าร่ วมโครงการ
Banker to Broker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขยายฐานลูกค้ าที่ต้องการเปิ ดใช้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ และ
อนุพนั ธ์ผ่านธนาคารทิสโก้ โดยให้ ผลตอบแทนแก่เจ้ าหน้ าที่ธนาคารที่แนะนําลูกค้ าให้ กบั บล.ทิสโก้ ซึง่ โครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มจํานวนบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ใหม่ได้ จํานวนมาก นอกจากนี ้ บล.ทิสโก้ ได้ ยกระดับระบบการให้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของ TISCOeTrade โดยเพิ่มการ
ให้ บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ สําหรับ iPad และสําหรับ iPhone และเพิ่มความสามารถการให้ บริ การในส่วนของเครื่ องมือการวิเคราะห์เชิงเทคนิค และ
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ บล. ทิสโก้ ได้ จัดกิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ และกิ จกรรมให้ ความรู้ เกี่ ยวกับการซือ้ ขายหลักทรั พย์ อย่างต่อเนื่อง เช่น
กิจกรรม Movie Night ที่บล.ทิสโก้ มีการจัดกิจกรรมให้ กบั ลูกค้ ามาโดยตลอด การปรับเปลี่ยนการเก็บคะแนนสะสมของโครงการ TISCO Smart
Points และของรางวัลเพื่อความน่าสนใจโครงการยิ่งขึ ้น ในด้ านการพัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ทิสโก้ เสริ มความเข้ มข้ นของบทวิเคราะห์
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
หลักทรัพย์รายสัปดาห์ TISCO Weekly Stock Guru โดยรวบรวมนักวิเคราะห์เชิงเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์ และนักกลยุทธ์ ด้านการลงทุน มาร่ วม
กําหนดแนวทางการลงทุนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อนําเสนอคําแนะนําการลงทุนในหุ้นสําหรับลูกค้ ารายย่อย
ตารางแสดงข้ อมูลธุรกิจหลักทรั พย์ ประเภทลูกค้ าบุคคลของ บล. ทิสโก้
ปี 2

ข้ อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทลูกค้ าบุคคล
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ าบุคคล

ปี 25
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ส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริ ษัท (ร้ อยละ)
ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้ าบุคคล
/1

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2

รวมทั ้งตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ไม่รวม Proprietary Trading

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด

3.4 บริการนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage)
บริ การนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน ดําเนินการโดย บล. ทิสโก้ ซึง่ เป็ นสมาชิกหมายเลข 2 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครเป็ นช่องทางการให้ บริ การ ณ สิ ้นปี 2 บล. ทิสโก้ มีส่วนแบ่งตลาดในการให้ บริ การ
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบันร้ อยละ . แบ่งเป็ นส่วนแบ่งตลาดสถาบันในประเทศร้ อยละ 2. และสถาบันต่างประเทศร้ อยละ .1
ทังนี
้ ้ ในปี 2 บริ ษัทใช้ กลยุทธ์ ในเชิงรุกทังด้
้ านการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง โดยนําบริ ษัทจดทะเบียนชันนํ
้ าของประเทศไปพบและให้
ข้ อมูลแก่นกั ลงทุนต่างประเทศทัว่ โลก และการจัดประชุมสัมมนาด้ านตลาดเงินและตลาดทุนอย่าง นอกจากนี ้ บล. ทิสโก้ และกลุ่มธนาคารดอยซ์
แบงก์ (Deutsche Bank Group) ได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด ซึ่งให้ บริ การวิจยั หลักทรัพย์ และ
คําแนะนําด้ านกลยุทธ์การลงทุนที่มีคณ
ุ ภาพระดับโลกแก่นกั ลงทุนสถาบันทังใน
้ และต่างประเทศ
ตารางแสดงข้ อมูลธุรกิจหลักทรั พย์ ประเภทลูกค้ าสถาบันของ บล. ทิสโก้
ข้ อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทลูกค้ าสถาบัน

ปี 2

มูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทลูกค้ าสถาบัน
- ลูกค้ าสถาบันในประเทศ
- ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ
ส่ วนแบ่ งตลาดของลูกค้ าสถาบัน/1 (ร้ อยละ)
- ลูกค้ าสถาบันในประเทศ
- ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ

12,27.78
,1.
,011.0
2.
2.
2.

/1

ปี 2
218,700.18
,.
1,101.
.1
2.
.

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2
9,81.11
12,2.0
21,.1
.
2.
.1

รวมทั ้งตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
ที่มา: บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด

3.5 บริการจัดการกองทุน (Asset Management)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด (“บลจ. ทิสโก้ ”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล
และกองทุนรวม ภายใต้ ใ บอนุญ าตประกอบกิ จการจัด การกองทุนรวม และใบอนุญ าตประกอบธุรกิ จจัดการกองทุน ส่ว นบุคคล ซึ่ง ออกโดย
กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริ การดังต่อไปนี ้
 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บลจ. ทิสโก้ ให้ บริ การด้ านการจัดการกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพแก่บริ ษัทและนิติบคุ คลต่างๆ รวมถึงการให้ คําปรึ กษาในการ
จัด ตัง้ กองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ การจดทะเบี ย นจัด ตัง้ กองทุน บริ ก ารด้ า นทะเบี ย นสมาชิ ก และการให้ คํ า ปรึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งแก่
คณะกรรมการกองทุน และสมาชิ ก กองทุน ทัง้ นี ก้ ารจัด การลงทุน จะครอบคลุม การลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เช่ น
พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน ภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 บลจ. ทิสโก้ มีกองทุนภายใต้ การบริ หาร 75 กองทุน มีขนาดมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 102,.0
ล้ านบาท เติบโตขึ ้นร้ อยละ 7.7 จากปี 555 โดยมีบริ ษัทนายจ้ างมอบความไว้ วางใจให้ บลจ. ทิสโก้ เป็ นผู้บริ หารกองทุนสํารองเลี ้ยง
ชีพรวมทัง้ สิ ้น , บริ ษัท มีจํานวนสมาชิกรวม 1,0 ราย บลจ.ทิสโก้ มีส่วนแบ่งการตลาดกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2 ที่ร้อยละ 1. อยู่ในอันดับที่ 2 ในตลาด โดยรายละเอียดของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ แบ่งตามประเภทของกองทุน ดังนี ้
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

ปี 2

ปี 2

กองทุนรัฐวิสาหกิจ
กองทุนเดี่ยว
กองทุนร่ วมทุน
กองทุนหลายนโยบายการลงทุน

,20.2
20,0.0
2,20.1
,02.2

รวม

8,028.

,2.22
20,20.0
2,.0
,1.0
9,1.27

2,.
1,.11
2,0.
,.

(หน่วย: ล้ านบาท)
อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
(.)
(1.)
.
2.

102,9.0

7.7

ปี 2

 กองทุนส่ วนบุคคล
บลจ. ทิสโก้ ให้ บริ การจัดการลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนทังบุ
้ คคลธรรมดา คณะบุคคลและนิติบคุ คล การจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะ
ครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากระดับความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้ าและมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลให้ แก่ลกู ค้ าอย่างสมํ่าเสมอ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนภายใต้ การบริ หาร  กองทุน มีขนาดมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 1,1.0
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4. โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ที่ร้อยละ . อยู่ในอันดับที่  ใน
ตลาด โดยรายละเอียดของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ แบ่งตามประเภทของผู้ลงทุน เป็ นดังนี ้

กองทุนส่ วนบุคคล
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา
รวม

ปี 2

ปี 2

2,2.02
,2.
,81.0

22,.
,68.5
,1.

ปี 2
21,56.45
,557.5
1,81.0

(หน่วย: ล้ านบาท)
อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
(5.7)
(.6)
(.0)

 กองทุนรวม
บลจ. ทิสโก้ ให้ บริ การจัดการกองทุนรวมโดยเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนรายย่อยทัว่ ไป โดยพิจารณาความต้ องการ
ของผู้ลงทุน บลจ. ทิสโก้ เน้ นวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาดการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 บลจ. ทิสโก้ มีกองทุนภายใต้ การบริ หาร  กองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนรวมภายใต้ การบริ หารมี
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิภายใต้ การบริ หารรวมทังสิ
้ ้น 2,.2 ล้ านบาท บลจ.ทิสโก้ มีเป็ นส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวม ณ สิ ้นปี 2
อยู่ที่ร้อยละ 0. อยู่ในอันดับที่ 1 ในตลาด
ช่ องทางการจําหน่ าย
บลจ.ทิสโก้ นําเสนอการขายต่อลูกค้ าโดยตรงในทุกธุรกิจ แต่สําหรับธุรกิจกองทุนรวม บลจ.ทิสโก้ เพิ่มเติมช่องทางในการ
จัดจําหน่ายโดยอาจดําเนินการผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ธนาคาร และบริ ษัทหลักทรัพย์ ตามที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือชี ้ชวน นอกจากนี ้ บลจ.ทิสโก้ ได้ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายกองทุนผ่านอินเตอร์ เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้
บริ การให้ แก่ลกู ค้ ากองทุน
3.6 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  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
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
. สายบริหารงานส่ วนกลางและความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Affairs & Organization Development)
สายบริ ห ารงานส่ ว นกลางและความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมมุ่ง สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของทุก ธุ ร กิ จ และหล่ อ หลอม
จรรยาบรรณวิชาชีพและสํานึกส่วนรวมให้ เป็ นค่านิยมหลักขององค์กร ตลอดจนการสร้ างสายสัมพันธ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในการสนับสนุน
โครงการระยะยาวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสังคม รักษาสิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม ทังนี
้ ้ หน่วยงานด้ านการกํากับดูแลและ
หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางได้ รวมศูนย์ที่บริ ษัท โดยบริ ษัทย่อยต้ องใช้ บริ การด้ านงานกํากับดูแลและงานสนับสนุนของบริ ษัท (Outsourcing) ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 บริ หารความเสี่ยง วิจยั ความเสี่ยง บริ หารความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ ควบคุมสินเชื่อ วางแผนและงบประมาณ บัญชี บริ หาร
ข้ อมูลและรายงาน วิเคราะห์และบริ หารข้ อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ การลงทุน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เทคโนโลยีใหม่และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มผลผลิต
 เลขานุการบริ ษัท กํากับ กฎหมาย ธุรการสํานักงาน
 วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
 กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล บริ การงานทรัพยากรบุคคล นิเทศสัมพันธ์
 ตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ มีส่วนงานบริ หารเงิน (Treasury) ซึง่ เป็ นส่วนงานหนึ่งของธนาคารทิสโก้ ทําหน้ าที่บริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินของ
ธนาคารซึ่งครอบคลุม การจัดหาเงิ น ทุนจากสถาบันการเงิ น ทัง้ ในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลัก ทรั พย์ และตราสารหนี ้ เพื่ อให้ ไ ด้ รับ
ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ กลยุทธ์ และนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยรวมถึงการจัดสภาพ
คล่องให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในส่วนงานของ บล. ทิสโก้ มีการประกอบธุรกรรมค้ าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริ ษัทเองในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้และตราสารทุน
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกําไรจากส่วนต่างของราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมค้ าหลักทรัพย์มีสดั ส่วนของธุรกิจที่ไม่สงู นัก เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบาย
ที่จะเน้ นการลงทุนในระยะยาว ทัง้ นีก้ ารค้ าหลักทรั พย์ จะมี ธุรกรรมเมื่ อภาวะตลาดเอือ้ อํานวยและมีโอกาสในการทํากําไร โดยบริ ษัทยังคงยึด
หลักการซื ้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีผลการดําเนินงานและปั จจัยพื ้นฐานที่ดี เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงด้ านการตลาด
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุนของกลุ่มทิสโก้ เท่ากับ 11,.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
. จาก ,01.2 ล้ านบาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นจากเงินลงทุนในตราสารหนี ้
.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์


ลักษณะตลาด

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
จํานวนทังสิ
้ ้น  แห่ง แบ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศจํานวน 1 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้ านเงินฝากและเงินให้ สินเชื่อมีรายละเอียดดังนี ้
เงินฝาก
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 26 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย1 มียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น ,11, ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.5
เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 555 ตามการแข่งขันด้ านการระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา
 เดือนเฉลี่ยของ  ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลดมาอยู่ที่ร้อยละ .76 เทียบกับร้ อยละ .84 ณ สิ ้นปี 2 เป็ นผลจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสนับสนุนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่
ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยเสี่ยงในหลายด้ าน ทังจากปั
้
ญหาหนีส้ ินภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง และปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง สําหรับปี
2
55 เงินฝาก ของธนาคารทิสโก้ มียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 65,694. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 55 ร้ อยละ 6.5 โดยแบ่งเป็ นเงินฝาก 65,547.5
ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ 46.6 ล้ านบาท

1

2

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน (ธ.พ. .) ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
2-

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทย
(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
ปี 2
/1

/1

ดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ (MLR)
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา  เดือน /1

ปี 2
.2
2.0

ปี 2
7.
.84

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

.
1.

เงินให้ สินเชื่อ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 เงินให้ สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้ างของเงินให้ สินเชื่อจํานวน ,,02 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2 ร้ อยละ 10. ตามความต้ องการสินเชื่อที่ยงั คงขยายตัว สอดรับไปกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2 อัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ ชนดี
ั ้ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ . เทียบกับร้ อยละ .00 ณ สิ ้นปี
2 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ สําหรับเงินให้ สินเชื่อของธนาคารทิสโก้ ณ สิ ้นปี 2 มีจํานวน 20,.
ล้ านบาท เติบโตขึ ้นจากสิ ้นปี 2 ร้ อยละ 1.
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรั พย์ เงินฝาก และเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2

(หน่วย : ล้ านบาท)

ธนาคาร
1. ธ. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
. ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
. ธ.กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
. ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
. ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
. ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
. ธ.ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
10. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
11. ธ.สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)
12. ธ.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
1. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน)
1. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ระบบธนาคารพาณิชย์ ไทย

2,02,0
2,02,21
2,,0
2,02,00
1,0,
2,20
,
0,02
2,00
2,2

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
1.
1.
1.
1.
.
.0
.
2.
2.
2.0

2,
2,2

1.
1.

10,1
1,12

1.0
1.

,20
1,20

1.0
1.

1,1
1,12
1,127,02

1.1
1.0
100.0

10,
,
10,22,81

1.1
0.
100.0

102,21
102,0
9,9,028

1.1
1.1
100.0

สินทรัพย์

1,1,01
1,,22
1,20,2
1,2,
,0
22,22
2,
2,
2,
12,2

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
1.
1.
1.
1.0
.
.1
.2
2.
2.
1.

เงินให้ สินเชื่อหลัง
หักค่ าเผื่อหนีฯ้
1,1,12
1,,2
1,,01
1,0,0
01,2
2,
,
2,001
2,02
1,1

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
1.0
1.
1.
1.
.
.
.
2.
2.
1.

เงินฝาก

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

นอกจากนี ้ ธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ ในปี 556 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ ,33,6 คัน ลดลงร้ อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการสิ ้นสุดของนโยบาย
คืนภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ซื ้อรถยนต์คนั แรก ทังนี
้ ้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 556 แบ่งเป็ นรถยนต์นงั่ ร้ อยละ 47.4 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อย
ละ 5.6 ทังนี
้ ้ ธนาคารมีอตั ราปริ มาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ของต่อปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 556
อยู่ที่ร้อยละ 8.5
ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ ในประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี 22- 2
หน่ วย : คัน
รถยนต์นงั่
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

ที่มา : สถาบันยานยนต์

ปี 22
35,69
33,73
8,8

ปี 23
,
,1
800,7

2-10

ปี 24
36,7
433,37
4,

ปี 25
,
,1
1,,

ปี 26
1,221
,
1,0,8

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ


สภาพการแข่ งขัน

ในปี 556 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. ณ สิ ้นปี
2 เป็ น ร้ อยละ 2.0 ในไตรมาส 2 ปี 2 จากนันได้
้ ปรับลดเป็ นร้ อยละ 2.2 ในไตรมาส  ปี 2 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
สํา หรั บ การแข่ ง ขัน ธุร กิ จสิ น เชื่ อ บรรษั ท ธนาคารทิ ส โก้ มุ่ง เน้ น กลยุท ธ์ ก ารสร้ างคุณ ภาพสิ น เชื่ อ และควบคุม คุณ ภาพหนี ้ โดย
เตรี ยมพร้ อมที่จะรองรับสถานการณ์ ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณภาพมากกว่าด้ านปริ มาณ และการขยาย
ฐานลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยอาศัยประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจกว่า 5 ปี ประกอบกับระบบการปฏิบตั ิการและการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการให้ 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 2 ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง
แม้ ว่ายอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศจะลดลงจากปี ก่อนหน้ ามาอยู่ที่ .33 ล้ านคัน เป็ นผลจากการบริ โภคที่ชะลอตัว และความ
ต้ องการรถยนต์ ใหม่ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้ 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 ก่อนหน้ า โดยส่วนหนึ่ง
ผ่านการขยายช่องทางการให้ บริ การของบริ ษัทไฮเวย์ (บริ ษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ) ซึง่ มีการขยายสาขาไปแล้ วกว่า 79 สาขาทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ดี
กลุ่มทิสโก้ ยงั คงมุ่งเน้ นการขยายฐานลูกค้ าด้ วยการเสนอบริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพและการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้จําหน่ายรถยนต์ (Dealer) แม้ ว่า
ในปี ที่ผ่านมา ราคารถยนต์มือสองลดลงค่อนข้ างมาก ประกอบกับผู้ผลิตมีแคมเปญมาช่วยการขายรถยนต์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทําให้ การขายรถยนต์
เก่าชะลอตัวอย่างมาก แต่การเป็ นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ ด มาสด้ า วอลโว่ และ เชฟโรเลต ทําให้ กลุ่มทิสโก้ มีความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ ้น กอรปกับประสบการณ์ อนั ยาวนานของกลุ่มทิสโก้ การมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้แทนขาย
ความสามารถในการบริ หารต้ นทุนที่มีประสิทธิผล ความชํานาญในการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารและติดตามหนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี
้ ฐานข้ อมูลของลูกค้ าที่กว้ างขวาง ทําให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 556 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่  ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วน
แบ่งการตลาดด้ านสินทรัพย์ร้อยละ 2. ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้ อยละ 2. ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้ สินเชื่อ
คิดเป็ นร้ อยละ 2. ของยอดเงินให้ สินเชื่อรวมทุกธนาคาร
2.2.2 ธุรกิจหลักทรั พย์
(1) ธุรกิจนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ


ลักษณะตลาด

ณ สิ ้นปี 556 บริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตให้ ดําเนินธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์มีจํานวนทังสิ
้ ้น 4 บริ ษัท และมีบริ ษัทที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินจํานวน 7 บริ ษัท สําหรับ
ภาวะตลาดทุนในปี 556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ ดที่ระดับ ,98.7 จุด ณ สิ ้นปี 556 ปรับตัวลดลงจาก ,39.93 จุด ณ สิ ้นปี
555 หรื อลดลง 6.7% ในขณะที่มลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันกลับเพิ่มขึ ้นจาก 3,84 ล้ านบาทในปี 555 เป็ น 48,7 ล้ านบาท ในปี
556
ภาวะตลาดทุนมีการเคลื่อนไหวผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงครึ่ งปี แรก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเพิ่มขึ ้นทําสถิติสงู สุดในรอบ 
ปี ที่ระดับ ,643.43 จุด และมีมลู ค่าซื ้อขายหลักทรัพย์สงู สุดนับตังแต่
้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดดําเนินการ โดยเป็ นผลมาจากสภาพคล่องทางการเงิน
ในตลาดทุนโลกที่เพิ่มสูงขึ ้นจากการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาและญี่ ปนตั
ุ่ งแต่
้ ปลายปี 2 มาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่ งปี หลัง เศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed Countries) ไม่ว่าจะเป็ นสหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ และประเทศใน
โซนยุโรปเริ่ มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัว ผนวกกับแผนการปรับลดลงมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐ นักลงทุน
จึงกลับไปให้ นํา้ หนักการลงทุนในตลาดในประเทศพัฒนาแล้ วมากขึน้ จากเหตุผลข้ างต้ นทําให้ เกิดแรงขายทํากําไรของนักลงทุนต่างชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ ตลาดในภูมิภาคซึง่ รวมถึงประเทศไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ในด้ านการระดมทุน มีบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จํานวน 8 บริ ษัท และกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 7 กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน 3 กองทุน โดยมีบริ ษัทจดทะเบียนเข้ าใหม่เพิ่มขึ ้นจากปี 2 ที่มีจํานวน
8 บริ ษัทโดยมีมลู ค่าการระดมทุนสูงถึง 9,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65.9 จากปี 2
ตารางสรุ ปภาวะตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
หน่ วย : ล้ านบาท

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ ้นงวด (จุด)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน
อัตราเงินปั นผลตอบแทน (ร้ อยละ)
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า)
จํานวนบริ ษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท.
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ปี 2
,5.3
,0,
,00,
2,
.2
12.0
2

ปี 2
,39.93
11,1,
,1,
1,0
2.
1.2


(หน่วย: ล้ านบาท)

ปี 2
,2.1
,496,765
,777,
48,7
3.4
4.6
489

สภาพการแข่ งขัน

เนื่องจาก บริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์มีเป็ นจํานวนมาก รวมถึงการเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์ใน
ปี 2 และการเข้ ามาของผู้ประกอบธุรกิจหน้ าใหม่ ทําให้ มีการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด โดยมีการดําเนินกลยุทธ์ การ
แข่งขันเพิ่มรายได้ ในช่องทางอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมซื ้อขาย อาทิ การเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทหลักทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อ
ขยายตลาดธุรกิจวานิชธนกิจ การทําสัญญาการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะคู่ค้า (Exclusive Partner) กับบริ ษัทหลักทรัพย์ชนนํ
ั ้ าใน
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งจากลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ และการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ จากบริ การอื่น อาทิ การขยายบริ การซื ้อขายตรา
สารอนุพนั ธ์ การบริ การตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการกระจายฐานรายได้ บริ ษัทหลักทรัพย์หลายแห่งทําการลงทุนในบัญชีของ
บริ ษัท (Proprietary Trading) เพื่อเพิ่มรายได้ จากการลงทุน ทังนี
้ ้ การแข่งขันจะมีความรุนแรงต่อไปจากอัตราค่าธรรมเนียมซื ้อขายหลักทรัพย์ที่มี
การเปิ ดเสรี มากขึ ้น โดยในส่วนของนักลงทุนบุคคลจะเป็ นอัตราแบบขันบั
้ นได และส่วนของนักลงทุนสถาบันจะเป็ นอัตราตามที่ตกลงกัน ตลอดจน
การแข่งขันการให้ บริ การที่หลากหลายมากขึ ้น ทังนี
้ ้ บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้ านราคาค่าธรรมเนียมซื ้อขายหลักทรัพย์ แต่จะเน้ นกลุ่มลูกค้ า
ที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามปั จจัยพืน้ ฐานเพื่อการลงทุนมากกว่ากลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการเก็งกําไรในระยะสัน้ บริ การด้ านบทวิเคราะห์ ที่มีคณ
ุ ภาพ และ
พัฒนาบริ การด้ านอื่นๆ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั นักลงทุนมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ บล.ทิสโก้ ยงั มีบริ การโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานบริ ษัทจด
ทะเบียน (Employee Joint Investment Program - EJIP โดยในปี 556 มีบริ ษัทจดทะเบียนที่ใช้ บริ การกับ บล. ทิสโก้ เพิ่มขึ ้น เช่น บริ ษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และยังมีบริ ษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ เพิ่มเติม
จากบริ ษัทชัน้ นําที่ได้ เค้ าร่ วมโครงการดังกล่าวแล้ ว เช่น บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) ในด้ านการ
ให้ บริ การลูกค้ าสถาบัน บล. ทิสโก้ ได้ ร่วมมือกับดอยซ์แบงก์ ในการร่ วมทุน (Joint Venture) ตังบริ
้ ษัทใหม่ “บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึ กษาการลงทุน
ดอยซ์ ทิสโก้ ” เพื่อให้ บริ การด้ านงานวิจยั และที่ปรึกษาลงทุนในไทยอย่างเต็มรูปแบบให้ แก่ลกู ค้ าสถาบันทังในและต่
้
างประเทศ โดยได้ รับการตอบรับ
จากนักลงทุนสถาบันเป็ นอย่างดี
ณ สิ ้นปี 26 บล.ทิสโก้ มีส่วนแบ่งการตลาดร้ อยละ 3. อยู่อนั ดับที่ 6 เมื่อเทียบกับคู่แข่งจํานวน 33 ราย สําหรับการแข่งขันใน
ธุรกิจวาณิชธนกิจนัน้ เนื่องจากจํานวนผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นจํานวนมาก ในขณะที่ความต้ องการของตลาดมี
จํานวนจํากัด ทําให้ การแข่งขันทังด้
้ านราคาและคุณภาพของบริ การอยู่ในระดับสูง โดยกลยุทธ์ การแข่งขันของบล. ทิสโก้ มุ่งเน้ นด้ านคุณภาพของ
ทีมงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําทางการเงินแก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร ตลอดจนการสร้ างความสัมพันธ์
อันดีกบั ลูกค้ าในระยะยาว
() ธุรกิจหลักทรัพย์ จัดการกองทุน


ลักษณะตลาด

บริ ษัทที่จัดอยู่ในธุรกิจจัดการกองทุนมี จํานวนทัง้ หมด 2 ราย ประกอบด้ วย บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ และบริ ษัทประกันภัย สําหรับสภาวะตลาดของบริ การจัดการกองทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 ธุรกิจจัดการกองทุนมีมลู ค่า
สินทรัพย์สทุ ธิ ,10,0 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1. จากสิ ้นปี 2 โดยกองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ 2,1 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ .2 จาก ณ สิ ้นปี 2 กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ,00 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ . จาก ณ สิ ้นปี
2 ขณะที่กองทุนรวมมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 2,2, ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1. จากสิ ้นปี 2
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ตารางสรุ ปภาวะตลาดกองทุน

กองทุน
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม

ที่มา: สมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน



ปี 2

1,2
1,1
1,1,

ณ วันที่ 1 ธันวาคม
ปี 555

,1
22,111
2,446,0

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2
,00
2,1
2,2,

สภาพการแข่ งขัน

ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุนมียงั คงมีการแข่งขันสูงในทุกประเภทธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ถึงแม้
ยังคงมีการแข่งขันด้ านราคาที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม บลจ. ทิสโก้ ยงั คงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังคงครองตําแหน่ง
บริ ษัทจัดการที่ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทนายจ้ างให้ บริ หารกองทุนสูงสุด โดยในปี 556 บลจ. ทิสโก้ ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทชัน้ นํา
แต่งตังให้
้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพเพิ่มขึ ้นถึงกว่า 33 บริ ษัท อาทิ บริ ษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท เมเจอร์
ดีเวลลอปเม้ นท์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด บริ ษัท ฮาโก้ กรุ๊ ป อี ส เอเชี ย จํ ากัด บริ ษัท โตชิ บา เอเชี ย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จํ ากัด
บริ ษัท ซัมซุง ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังมีกองทุนที่บลจ. ทิสโก้ ได้ รับโอนมาให้ บริ หารในปี นี ้ เช่น บริ ษัท คาโอ ประเทศไทย จํากัด,
บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน), บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จํากัด, บริ ษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์ โอเอช) จํากัด เป็ นต้ น นอกจากนี ้
กองทุนหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) ยังได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าอย่างตรงจุด พร้ อมอํานวยความ
สะดวกกรรมการ และสมาชิกกองทุนด้ วยบริ การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนผ่านแบบ on line (Switching on Website) และล่าสุดเปิ ดบริ การ
ทางเลือกแบบใหม่ให้ สมาชิกรับเงินเป็ นงวดภายหลังเกษี ยณ โดย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 กองทุน Master Fund มีขนาดกองทุนรวมกันกว่า
,000 ล้ านบาท คิดเป็ น 55% จากกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบลจ. ทิสโก้ ทังสิ
้ ้นกว่า 102,000 ล้ านบาท
ภาพรวมของธุรกิจกองทุนรวมในปี 556 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี แรก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จโลกมี
สัญญาณการฟื ้นตัวที่ ชัดเจนขึน้ หลังเกิ ดวิกฤติเศรษฐกิ จยุโรป โดยเฉพาะเศรษฐกิ จขนาดใหญ่ เช่น สหรั ฐอเมริ กา ยุโรป รวมถึงญี่ ปุ่น เริ่ มส่ง
สัญญาณฟื น้ ตัว ทําให้ คลายความกังวลที่มีต่อการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก และส่งผลต่อความมัน่ ใจในการลงทุนที่มีมากขึ ้น ขณะที่นโยบายการเงิน
ทั่วโลกยังคงผ่ อนคลาย และอัตราดอกเบี ย้ ยัง คงอยู่ใ นระดับตํ่ า บลจ.ทิ ส โก้ จึงเล็ง เห็ น ถึง โอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้น ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงได้ มีการออกกองทุนประเภทที่มีเป้าหมายผลตอบแทน (กองทุนทริ กเกอร์ ฟั นด์) อย่างต่อเนื่อง โดย กองทุนทริ กเกอร์ ฟั นด์ที่ออกนัน้
มีทงกองทุ
ั้
น ที่ลงทุนในหุ้นไทย และกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ อาทิเช่น ตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นจีน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในปี 2 บลจ.ทิสโก้ ได้
เสนอขายกองทุน ทริ กเกอร์ ฟั นด์ จํานวน 2 กองทุน มีจํานวนมากที่สดุ ในอุตสาหกรรม และมีกองที่ถึงเป้าหมายในปี 2 จํานวน 5 กองทุน โดย
มีกองทุน ทริ กเกอร์ ฟั นด์ ที่ใช้ เวลาในการบริ หารเพียงประมาณ  สัปดาห์ ก็ถึงเป้าหมาย ถือเป็ นสถิติในการใช้ เวลาบริ หารที่สนที
ั ้ ่สดุ ท่ามกลาง
ตลาดที่มีความผันผวนอย่างมากของภาวะตลาดทุนโดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี หลัง จากความกังวลในเรื่ องของการปรับลดวงเงินการซื ้อพันธบัตรของ
สหรัฐ และแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยก็มีความเสี่ยงมากขึ ้นจากปั ญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้ งทางการเมือง อย่างไร
ก็ดี ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ ออกกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) อีก 2 กองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ และตลาดหุ้น
ญี่ปนุ่ เพื่อให้ นกั ลงทุนมีทางเลือกในการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ ้น
สําหรั บธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลยังคงการแข่งขันมีความรุ นแรงไม่แพ้ ธุรกิ จกองทุนรวม ทัง้ ตลาดลูกค้ าบุคคล และลูกค้ าสถาบัน
อย่ า งไรก็ ดี บลจ.ทิ ส โก้ ยัง คงเน้ น การขยายฐานลูก ค้ า บุค คล ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการลงทุน อย่ า งมื อ อาชี พ โดยผู้จัด การกองทุน ที่ มี
ประสบการณ์สงู สามารถตอบโจทย์ความต้ องการทางด้ านการลงทุนได้ หลากหลาย ควบคูไ่ ปกับการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
ธุรกิจกองทนส่วนบุคคล ปั จจุบนั มีผ้ ูที่ทําธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลกว่า  ราย แต่มีเพียงไม่กี่รายที่เน้ นการให้ บริ การกองทุนส่วนบุคคลกับลูกค้ า
บุคคลธรรมดา โดยบลจ.ทิสโก้ ถือเป็ นผู้นําที่มีสว่ นแบ่งการตลาดในลูกค้ าบุคคลในระดับต้ นๆ
ตารางสรุ ปสินทรั พย์ ภายใต้ การบริหารสุทธิตามประเภทกองทุนของบลจ.ทิสโก้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2
กองทุน
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม
รวมของบลจ.ทิสโก้

มูลค่ าสินทรัพย์ ภายใต้
การบริหารสุทธิ (ล้ านบาท)
102,.0
1,1.0
2,.2
18,22.

ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการกองทุน
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ส่ วนแบ่ งการตลาด
(ร้ อยละ)
1.
.
0.
.9

อันดับเทียบกับคู่แข่ ง
2/1
/22
1/22
9/27

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.

การจัดหาผลิตภัณท์ และบริการ
(1)

แหล่ งที่มาของเงินทุน

นอกจากเงินกองทุนของกลุม่ ทิสโก้ แล้ ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้ จากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน เงินกู้ยืมทังที
้ ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางแสดงแหล่ งที่มาของเงินทุน

(หน่วย: ล้ านบาท)

แหล่ งเงินทุน
1
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินอื่น

ปี 2
10,.
1,.
,0.00
,.0
,1.

ปี 2
2,1.
3,97.6
1,01.20
110.0
,445.49

ปี 2
20,1.
6,7.69
,0.00
0.00
,67.4

20,0.98
1,11.
220,717.7

,6.6
8,38.5
,46.4

336,44.46
3,8.7
35,6.53

รวมแหล่ งเงินทุนจากหนีส้ ิน
เงินกองทุน
รวมแหล่ งเงินทุน

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 556 มีรายการสินทรัพย์และหนี ้สินของกลุม่ ทิสโก้ แบ่งตามอายุของสัญญาได้ ดงั ต่อไปนี ้

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า
ลูกหนี ้สํานักหักบัญชี
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้สํานักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ ้าประกัน
การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อทวง
ถาม

เกิน  ปี

0
,112
10,0

,

1,
-

,1

1,11
,22

11,0
22,

0,02

1,

,

1,

,1

1,
21
0,00

11,2
,
11
1,1

,0
,0
1,0


21

-

,2

-

-

2,1
1,02

1
,0

1,11
2
10,0

,

10

,2

-

-

1,11
2
2,

1
,1

12



2,

1



-


,1

0 –  เดือน

-12 เดือน

1,11
,
2
0,2

,0

,1
2,

1,2
,0

,0

1,
21
,21

,1
,1


,02

1

* หนีท้ ี ร่ ะงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.
1

(หน่วย: ล้ านบาท)
หนี ้ที่ไม่ก่อ
ให้ เกิดรายได้ *
รวม

ไม่มี
กําหนด

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั ้นที่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
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1- ปี

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญาในส่วนที่  หัวข้ อที่ 
ปั จจัยความเสี่ยง
(2)

การให้ สนิ เชื่อ
 นโยบายการให้ สนิ เชื่อ
สินเชื่อธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้ (เฉพาะธนาคารทิสโก้ และบริ ษัทย่อยที่มีการให้ สินเชื่อ) มีนโยบายที่จะเน้ นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่าง
ระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสิน เชื่ อ ใหม่ ธนาคารจะพิ จารณาถึ ง ศัก ยภาพของธุรกิ จ โอกาส ความสามารถในการชํ าระคื น หนี ้ และ
หลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละราย กลุ่มทิสโก้ จะเน้ นการขยายตัวของสินเชื่อไปใน
ตลาดที่มีความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้ ต้องการเข้ าสู่ตลาดสินเชื่อ
ใหม่ กลุม่ ทิสโก้ จะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ 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 โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมิ นราคาหลัก ประกัน ทําหน้ 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
การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนี ้เป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา กลุ่มทิสโก้ ไม่มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงของผู้ก้ ู
ตลอดจนพิจารณาถึงต้ นทุนเงินทุนของธนาคาร
สินเชื่อรายย่ อย
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อซึง่ เป็ นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุม่ สินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะใน
ตลาดที่มีการเติบโตและมีอตั 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 หารความสัมพันธ์ ทางธุรกิจเป็ นเครื่ องมือในการ
แข่งขัน สําหรับนโยบายด้ านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อต้ องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกันภัยอย่างเหมาะสม
สําหรั บสินเชื่ อเพื่ อการเคหะ ธนาคารทิ สโก้ มีนโยบายการปล่อ ยสิน เชื่อ ไม่เกิ นร้ อยละ 0 ของมูลค่าหลักประกัน ทัง้ นี ใ้ น
รายละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
จะมีอตั ราดอกเบี ้ยที่สงู เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี ้ที่สงู ขึ ้น
 การอนุมัตวิ งเงินและอํานาจการอนุมัติ
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายอํานาจการอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็ นผู้ดแู ล
ภายใต้ นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกํ าหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินไว้ อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิ จทุกรายการ
จะต้ องได้ รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มาก
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยตรงจากคณะกรรมการบริ หาร
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สําหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก กลุ่มทิสโก้ จึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิและมอบอํานาจการ
อนุมตั ิวงเงินแต่ละระดับให้ แก่ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ างานในแต่ละระดับ นําไปปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายอนุมตั ิสินเชื่อโดยรวมที่กําหนด สินเชื่อ
รายย่อยที่มีขนาดใหญ่ เกิ นกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 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 หารระดับสูงจากสายงาน
ต่างๆ เป็ นผู้พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขัน้ ตอนโดยรวมของการบริ 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
้ ารอง ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ของธนาคารจะรายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ 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 และสิ นเชื่ อรายย่อ ย เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาตามกฎการดํ ารงเงิ นกองทุน ภายใต้ วิธี การใช้ การจัดอัน ดับความ
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 ้
กลุ่ม ทิส โก้ กําหนดให้ มี หลัก เกณฑ์ กระบวนการติ ดตามสินเชื่ อคงค้ างอย่ างต่อเนื่ อง โดยมี การทบทวนการให้ สินเชื่ ออย่ าง
สมํ่ าเสมอ และติดตามหนีท้ ี่ มีปัญหาอย่างใกล้ ชิด สําหรั บสินเชื่ อธุรกิ จ คณะกรรมการพิ จารณาสินเชื่ อที่ มีปัญหา (Problem Loan
Committee) จะได้ รับรายงานการผิดนัดชําระหนีข้ องลูกหนีท้ ี่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนีแ้ ละกําหนดวิธีการ
ติดตามเร่ งรัดหนี ้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชันสิ
้ นทรัพย์และการตังสํ
้ ารองหนี ้สูญ โดยมุ่งเน้ นในเรื่ องการปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี ส้ ําหรั บลูก หนี ร้ ายที่ สามารถดํ าเนิ น การต่อไปได้ โดยกลุ่ม ทิ ส โก้ ไ ด้ กํ าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และการติ ดตามผลอย่างใกล้ ชิด
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนัน้ กลุ่มทิสโก้ จะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ หารและติดตามหนี ้ให้ สอดคล้ องกับ
ภาวะเศรษฐกิ จ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อ เนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการปฏิ บัติตามประกาศและระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่ งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนการติดตามหนี ้ออกเป็ น  ส่วน คือ 1) งานติดตาม
หนี ้ค้ างชําระ 2) งานเร่ งรัดหนี ้สินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ ) งานกฎหมายและบังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ได้ สงู สุด
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 การปรั บโครงสร้ างหนี ้
สําหรับลูกหนีท้ ี่มีปัญหา เช่น ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จ หรื อความขัดข้ องทางการเงินของลูกหนี ้ กลุ่ม
ทิสโก้ มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้ างหนี ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี ้ให้ ได้ สงู สุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้ างหนี ้ของกลุ่มสามารถทํา
ได้ หลายวิธี ประกอบด้ วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชําระหนี ้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนี ้เพื่อเป็ นการชําระหนี ้ การแปลงหนี ้
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
มอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลูกหนีแ้ ละสภาพแวดล้ อมที่เกี่ ยวข้ องกับฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี ้ เพื่อคาดการณ์
เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับชําระหนี ้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้ างหนี ้
ในกรณีการปรับโครงสร้ างหนี ้สําหรับลูกหนี ้ที่กลุม่ ทิสโก้ กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ หรื อผู้บริ หารของกลุ่ม เข้ าข่าย
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม จะต้ องให้ สถาบันการเงินอื่นหรื อบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับธนาคารและ
ลูกหนี ้ เป็ นผู้วิเคราะห์ ฐานะและความสามารถในการชํ าระหนี ้ ตลอดจนกระแสเงิ นสดของลูกหนี ้ ทัง้ นี ก้ ลุ่มทิสโก้ ปฏิ บัติตามเกณฑ์ ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับหนี ้ที่ได้ รับการปรับโครงสร้ างหนี ้แล้ วทุกราย ทังในเรื
้ ่ องการเปลี่ยนสถานะการจัดชัน้ การคํานวณ
ส่วนสูญเสีย และการกันสํารอง
()

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้ จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อสิ ้นวันหนึง่ ๆ เป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพันไม่ตํ่า
กว่าร้ อยละ .0 โดยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต้ องเป็ นอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 6. ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงั ต่อไปนี ้
ตารางแสดงอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรั พย์ เสี่ยง

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนรวม ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
1

คํานวณตามเกณฑ์ IRB

1 ธันวาคม 2/1
(ร้ อยละ)
.
1.1

1 ธันวาคม 2/1
(ร้ อยละ)
.1
12.

1 ธันวาคม 2/1
(ร้ อยละ)
9.5
3.37

ข้ อกําหนดตาม
กฎหมาย (ร้ อยละ)
.00
.0

ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ มีฐานเงินทุนที่มนั่ คง และมีอตั ราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
เพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชันหนี
้ ้และกฎเกณฑ์การตังสํ
้ ารองในอนาคต
()

การบริหารสภาพคล่ อง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สิน และโครงสร้ างการ
ระดมทุนโดยละเอียด รวมทัง้ ยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงด้ 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 ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพ
คล่อง โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 ให้ ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ  ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี ้
- ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภท
- ยอดรวมเงินกู้ยืมจากการออกตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ยกเว้ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินเพื่อการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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- 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 .8
2. เงินฝากประจําที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
. เงินสดที่ศนู ย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้ วไม่เกินร้ อยละ . และเมื่อนําไปนับรวมกับข้ อ  แล้ วจะต้ อง
ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 
. เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์ แต่เมื่อรวมกับเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ ส่วนที่เกินกว่าจํานวนที่ต้อง
ดํารงตาม 3. แล้ วให้ ถือเป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ไม่เกินร้ อยละ .5
. หลักทรัพย์หรื อตราสารซึง่ ปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
. ตราสารหนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกเพื่อทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ และ
ปราศจากภาระผูกพัน
. 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
()

การจัดชัน้ สินทรั พย์ การตัง้ สํารอง และการตัดจําหน่ ายหนีส้ ูญ

กลุม่ ทิสโก้ ให้ นิยามความหมายของสินทรัพย์จดั ชันแต่
้ ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
(1) สินทรัพย์จดั ชัน้ สูญ 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
() สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่คาดว่าจะเรี ยกให้ ชําระคืนไม่ได้ ครบถ้ วน เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ น
เงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
() สินทรัพย์ จัดชัน้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์ หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องที่มีปัญหาในการเรี ยกให้ ชําระคืน หรื อไม่ก่อให้ เกิ ด
รายได้ ตามปกติ เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
() สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรื อ
ดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
() สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หมายถึง ลูกหนี ้อื่นที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นลูกหนี ้จัดชันสู
้ ญ สงสัยจะสูญ สงสัย ตํ่ากว่ามาตรฐาน หรื อกล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 556 ธนาคารทิสโก้ ตงั ้ สํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เท่ากับ ,. ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 ของสํารองที่ต้องตังตามเกณฑ์
้
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามลําดับ โดยธนาคารมี
สินทรัพย์ที่จดั ชันตามเกณฑ์
้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามตาราง
แสดงสินทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่
้
งประเทศไทย ในข้ อ 4. ของส่วนที่ 1 หัวข้ อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
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สําหรับธุรกิจหลักทรัพย์ซงึ่ ดําเนินการโดย บล.ทิสโก้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
(1)

แหล่ งที่มาของเงินทุน

เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ได้ จากการดําเนินงาน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินบางส่วน เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
(2)

การอนุมัตวิ งเงินและอํานาจการอนุมัติ

บล. ทิสโก้ มีนโยบายในการรับลูกค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและให้ ความรู้ความเข้ าใจที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยจะ
พิจารณาวงเงินการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับความน่าเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกค้ า ตลอดจนหลักประกัน ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
บริ หารมอบอํานาจการอนุมตั ิวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ ให้ กบั คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ โดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อพิจารณา
อนุมตั ิวงเงินที่มีมลู ค่าสูง และมอบอํานาจการอนุมตั ิให้ ผ้ บู ริ หารและ/หรื อเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อระดับต่างๆ สําหรับวงเงินทัว่ ไปเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
()

การกําหนด margin ของหลักทรั พย์
ปั จจุบนั ลูกค้ าของ บล. ทิสโก้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินสดเท่านัน้

()

นโยบายการลงทุนในหลักทรั พย์

สําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล. ทิสโก้ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื ้นฐานดี โดยคํานึงถึง
สภาพคล่อง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้ รับ และการกระจุกตัวของการลงทุน สําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนประเภท
หุ้นทุน บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบายในการขยายการลงทุนในส่วนนี ้ แต่จะเน้ นที่การติดตามโอกาสในการขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ออก
ให้ ได้ มลู ค่าสูงที่สดุ สําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ บล. ทิสโก้ เน้ นที่การลงทุนเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้ เป็ นสภาพคล่อง สําหรับ
การลงทุนในหน่วยลงทุน บล. ทิ สโก้ มีนโยบายลงทุนทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับนโยบายการลงทุนและผลการ
ดําเนินงานของแต่ละกองทุน นอกจากนี ้ บล. ทิสโก้ ยังมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อผลกําไรและเพื่อบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั สภาวการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนเป็ นไปตามกรอบนโยบายและข้ อกําหนดด้ านบริ หารความเสี่ยง ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ บริ หารความเสี่ยง
ของกลุ่มทิสโก้ ซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารในสายงานที่สําคัญ โดยจะกําหนดนโยบายในการลงทุน วงเงินลงทุน ปริ มาณการซื ้อขายสูงสุดใน
แต่ละวัน และวงเงินขาดทุน
()

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่ อง

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่ หนี ้สินทัว่ ไปของ บล.ทิสโก้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 26 เท่ากับร้ อยละ .0 เปรี ยบเทียบ
กับร้ อยละ .00 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
กลุม่ ทิสโก้ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้
กลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และนโยบายหลักในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรไว้ อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงทังหมดมี
้
วตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสามารถในการบริ หาร
ความเสี่ยงอย่างทัว่ ทังองค์
้ กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี ้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื ้นฐาน
ของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สดุ ของกลุ่มทิสโก้ ได้ ส่งผลต่อความสําเร็ จและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มทิส
โก้ ในขณะเดียวกันบริ ษัทยังมีเป้าหมายในการสร้ างผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของกลุม่ ทิสโก้ ในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญที่กลุ่มทิสโก้ ได้ ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นการทัว่ ไปในการบริ หารความเสี่ยงองค์รวมของกลุ่มทิสโก้ มี
ดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริ หารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้ างพื ้นฐานความเสี่ยงจะถูกรวม
ศูนย์อยู่ที่บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ โดยทําการรวบรวมข้ อมูลฐานะความเสี่ยงจาก
กิจการต่างๆ ในกลุม่ ทิสโก้ เพื่อทําการประเมิน กําหนดกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่
เหมาะสมในการบริ หารความเสี่ยง
(2) สายธุรกิจเป็ นเจ้ าของการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ การดูแลที่เป็ นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กรและเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงองค์กรซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่
ในการกํากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้ มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วน
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วนในทุกบริ การหรื อธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเริ่ มจาก
การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้ชํานาญการซึ่งเป็ นวิธีการขัน้ พืน้ ฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณและสถิติ ทัง้ นีจ้ ะพิจารณาให้ เหมาะสมกับ
ประเภทและความซับซ้ อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขนตอนที
ั้
่สําคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงในปริ มาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุม่ ทิสโก้
(4) การบริ หารและจัดสรรเงินกองทุนด้ วยหน่วยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องด้ วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนันกลุ
้ ม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายที่จะประเมินทุกปั จจัยความเสี่ยงไว้ ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้ หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยงต่างๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับ
เงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้ การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมิน
เงินกองทุนความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment
Process: ICAAP) ของกลุ่มทิสโก้ การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนันมี
้ ความสําคัญในการสร้ างความเข้ าใจและความสอดคล้ องให้ เกิด
ขึน้ กับผู้บริ หารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี ้ ยังทําหน้ าที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององค์กร และจําเป็ นอย่างยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทังในระดั
้
บองค์กรและหน่วยธุรกิจ
(5)

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

ภายใต้ การบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยู่ของธนาคาร
ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึง่ ไม่ได้ วดั เป็ นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกําหนดโดยระดับความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่ยอมรับได้
เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็ นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับระดับเงินกองทุนที่ถกู จัดสรรให้ กบั ทังระดั
้ บบริ ษัท
และระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม
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(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริ หารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง
หลักการที่สําคัญประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้ คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสําหรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพื่อเป็ น
การสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาใช้ ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคัญในการเพิ่ม
มูลค่าผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้ านต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาประกอบการพิจารณาการตังราคาผลิ
้
ตภัณฑ์และบริ การ
เพื่อให้ ได้ ผลกําไรที่ทวั่ ถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในส่วนงานที่ยงั มีอตั ราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นสูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น
(7) การบริ หารพอร์ ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
การบริ หารพอร์ ตความเสี่ยงจะมีการกระทําอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็ นหลักการสําคัญในทุกธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้ เนื่องจากเป็ นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริ หารระดับสูงและผู้จดั การของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะนํา
หลักการกระจายความเสี่ยงเข้ ามาใช้ พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิและเพดานความเสี่ยงต่างๆ ในระดับภาพรวม
และระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง หัวหน้ าของแต่ละสายธุรกิจจะต้ องมีความ
เข้ าใจเป็ นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรื อที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้ องคํานึงถึงความเสี่ยงในด้ านต่างๆที่จะมีต่อ
กลุม่ ทิสโก้ ในภาพรวมอีกด้ วย
(9) การพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจําลองความเสี่ยงนันจะมี
้
ลกั ษณะที่มองไปข้ างหน้ า ซึง่ คํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ หนี ้สิน และผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนําไปใช้ กบั ทุกฐานะของสินทรัพย์และหนี ้สินที่
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้ อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง
องค์กร ในแบบจําลองที่สําคัญสําหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรื อวิธีการทางสถิติอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสม
(10) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่
การทําธุรกิ จหรื อการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโก้ จะต้ องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ ยวข้ องตาม
แนวนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของทางกลุม่ ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุม่ ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
(12) การปฏิบตั ิตอ่ รายการระหว่างกัน
การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นัน้ กลุ่มทิสโก้ จะพิจารณาโดยถื อเสมือนเป็ น
รายการที่กระทํากับลูกค้ าทัว่ ไป โดยกลุ่มทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ ทิสโก้ จะถูกควบคุมอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องของทางการ
(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิ กฤติ เป็ นกระบวนการในการประเมิ นผลกระทบต่อ สถานะทางการเงิ น ของกลุ่ม ทิ สโก้ ภ ายใต้ ก ารจํ าลอง
สถานการณ์ ที่ไม่ปกติ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้ การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงั เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ยงทังทางด้
้
านสินเชื่อ ตลาด และสภาพคล่อง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะทํา
หน้ าที่ดใู นภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมุติฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงองค์กรทําหน้ าที่ทดสอบ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และรายงานผลการทดสอบให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับทราบ ซึง่ ผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้ มีส่วน
ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการณ์ในสภาวะ
ฉุกเฉิน
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่ในการ
ดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทัง้ กลุ่มทิสโก้ โดยคณะกรรมการบริ หาร ภายใต้ การแต่งตังของคณะกรรมการบริ
้
ษัท จะทํา
หน้ าที่ดูแลทัง้ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทัง้ นี ้ ผู้บริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจต่างๆ จะทําหน้ าที่ดแู ลการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ของทังองค์
้ กรและของแต่ละสายงาน ซึง่
จะได้ รับการสนับสนุนโดยฝ่ ายวางแผนและงบประมาณ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่พิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงของ
กลุ่มทิสโก้ ให้ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ ายวิจยั ความเสี่ยงและฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการเป็ นหน่วยงาน
สนับสนุน สําหรับการดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนันจะมี
้
คณะกรรมการและผู้รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็ นผู้ดแู ล เช่น คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะกรรมการกํากับกฏเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น โดยมีหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆ เช่น สํานักคณะกรรมการสินเชื่อ ฝ่ ายกํากับ และฝ่ ายกฎหมาย ทังนี
้ ้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็ นเจ้ าของความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการบริ หาร
ความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ
ซึง่ การดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถกู กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์การทําธุรกิจ
ใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้ การอนุมัติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะ
กรรมการบริ หารเพื่อรับทราบ ทังนี
้ ้ระบบบริ หารความเสี่ยงทังหมดจะถู
้
กตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริ หาร
ความเสี่ยงโดยรวม
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารความเสี่ยงมีดงั นี ้


คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการดูแลให้ กลุ่มทิสโก้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม คณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายการบริ หารความเสี่ยงรวมของกลุม่ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
เพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ โดยมีบทบาทที่สําคัญในการดูแลและติดตามการบริ หารความ
เสี่ยงให้ มีความเหมาะสม รวมทัง้ การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงนําไปยึดปฏิบตั ิตามหลักการ พืน้ ฐานในการ
ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมี ความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ


คณะกรรมการบริ ษัทย่อย

ภายใต้ โครงสร้ างการกํากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยต่างๆจะทําหน้ าที่ในการดูแล และนํานโยบายบริ หารความเสี่ยง
ในภาพรวมที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทใหญ่มาปฏิบตั ิได้ อย่างครบถ้ วน รวมถึงการแต่งตังคณะกรรมการอื
้
่นๆให้ สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิงานเฉพาะกิจต่างๆตามนโยบายบรรษัทภิบาลที่ได้ กําหนดไว้ นอกจากนี ้ยังทําหน้ าที่ในการรายงานกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงและฐานะ
การเงินไปยังคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทใหญ่อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีความสอดคล้ องกับหลักการกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย


คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
หารของบริ ษัท ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะผู้บริ หารระดับสูงของ
กลุ่มทิสโก้ โดยมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน และมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงทังหมดขององค์
้
กร เพื่อให้ การ
ดูแลระบบบริ หารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้ อมทังกํ
้ าหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้ อง
กับระดับความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ โดยมีฝ่ายบริ ห ารความเสี่ยงองค์ กร ฝ่ ายวิจัยความเสี่ยงและฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิ บัติการทําหน้ าที่
สนับสนุนในการศึกษาวิจยั เพื่อเสนอแนวนโยบายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ พิจารณา พร้ อมทัง้ จัดทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ได้
มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริ หารความเสี่ยงในด้ านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมบริ
้
หารความเสี่ยงของธนาคารอีกคณะหนึ่ง ทําหน้ าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบาย
บริ หารความเสี่ยงในภาพรวมของบริ ษัทใหญ่มาปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย


คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้ าน

คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้ าน ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทําหน้ าที่ดแู ลการบริ หารและควบคุมความเสี่ยง
ในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ทําหน้ าที่ในการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้คณะกรรมการ
3-3

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
บริ หารของธนาคารและคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยอื่นที่ทําการอนุมตั ิสินเชื่อจะทําการติดตามผลการทํางานในด้ านการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
ต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
ปั จจัยเสี่ยงสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในการบริ หารความเสี่ยงของกลุม่ ทิสโก้ ได้ ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่สําคัญออกเป็ น  ด้ าน ประกอบด้ วย ) ความเสี่ยงจากการ
ให้ สินเชื่อ ) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ) ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน และ ) ความเสี่ยงด้ าน
กลยุทธ์ ดังมีรายละเอียดในหัวข้ อ . – .
โดยรวมความเสี่ยงทุกด้ านของกลุม่ ทิสโก้ อยู่ในระดับที่สามารถบริ หารจัดการได้ และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งสําหรับการขยายธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตซึ่งได้ ถกู ประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ธนาคารมีแนวทางการบริ หารและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่ มเติ มสามารถดูได้จากส่วนที ่  หัวข้อที ่ 4 การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาหรื อผู้ก้ ยู ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงในสัญญา ทําให้ ไม่สามารถ
ชําระหนี ้ที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ เมื่อครบกําหนดได้ หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่จะชําระหนี ้ให้ กบั กลุ่มทิสโก้ ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อหากเกิดขึ ้น
โดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทําให้ กลุม่ ทิสโก้ ต้องกันสํารองหนี ้สูญมากขึ ้น อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของกลุม่ ทิสโก้
3.1.1

ความเสี่ยงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชื่อ

้ ้ในปี  กลุม่ ทิสโก้ มีการ
ความเสี่ยงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชื่ออาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อเพิ่มขึ ้นในปี  ทังนี
ขยายตัวในสินเชื่อที่ให้ ผลตอบแทนสูงมีความเสี่ยงสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวม แต่สินเชื่อกลุ่มดังกล่าวยังให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้อัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ . ณ สิ ้นปี 255 เป็ นร้ อยละ
1. ณ สิน้ ปี 255 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อเช่าซือ้ นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มขึ ้น ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ ้นนัน้ ถูกรองรับด้ วยค่าใช้ จ่ายสํารองหนี ้
สงสัยจะสูญที่เกิดขึน้ ระหว่างปี อีกด้ วย ด้ วยการบริ หารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ยงอัน
ทันสมัยและมีการติดตามชําระหนี ้ ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้และตัดจําหน่ายหนี ้สูญที่รัดกุม โดยมีหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ ้น
จากอัตราร้ อยละ . ณ สิ ้นปี  เป็ นอัตราร้ อยละ . นอกจากนี ้สัดส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจลดลงจากอัตราร้ อยละ . ณ
สิ ้นปี 255 เป็ นอัตราร้ อยละ . ณ สิ ้นปี 255 ทังนี
้ ้หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดมี
ั้
จํานวน ,966.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,867.63 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 60.3 แบ่งเป็ นของธนาคารจํานวน 4,258.36 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยอื่นจํานวน 708.03 ล้ านบาท
กลุ่มทิสโก้ ใช้ วิธีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับพอร์ ตสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ด้ วยวิธี Collective Approach ซึง่ จะตัง้
สํารองตามประมาณค่าความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตอีก 12 เดือนข้ างหน้ า (Expected Loss) จากพอร์ ตสินเชื่อดังกล่าว โดยใช้ ข้อมูลสถิติ
หนี ้เสียของพอร์ ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้ อมูลให้ เข้ ากับสถานการณ์ล่าสุดในปั จจุบนั และคํานึงถึงวัฎจักรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
กลุม่ ทิสโก้ มียอดสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน ,. ล้ านบาท โดยเงินสํารอง
เป็ นส่วนของธนาคารจํานวน ,. ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ขนั ้ ตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ ,. ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
้ ารองอย่าง
อัตราส่วนของเงินสํารองของธนาคารต่อสํารองตามเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ . ตามนโยบายการตังสํ
ระมัดระวัง ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึน้ และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อการ
ดําเนินงาน
3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี ้ โดย ณ วันที่  ธันวาคม 6 กลุ่มทิสโก้ มีสินเชื่อ
เช่าซื ้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 64.5 และ 18.4 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื ้อจํานวน 188,337.32 ล้ านบาท มี
การกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับตํ่ามาก และกลุ่มลูกหนี ้เช่าซื ้อรายย่อย 10 รายแรกมีมลู ค่ารวมกันเพียงจํานวน 138.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ . ของเงินให้ สินเชื่อเช่าซื ้อ หรื อร้ อยละ 0.04 ของเงินให้ สินเชื่อรวม
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้ สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 19,375.50 ล้ านบาท
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง จํานวน 11,598.82 ล้ านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริ การจํานวน 21,921.31 ล้ านบาท และธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่ 784.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.1 ร้ อยละ 21.6 ร้ อยละ 40.8 และร้ อยละ 1.5 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้ อยละ 6.6 ร้ อยละ
.0 ร้ อยละ 7.5 และร้ อยละ . ของสินเชื่อรวมตามลําดับ ทัง้ นี ้ ถ้ าวัดจากการให้ สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนีร้ ายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมลู ค่ารวม
27,988.95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.6 ของสินเชื่อรวม ซึง่ พิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริ การและอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ อย่างไรก็ตามลูกหนี ้ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเงินให้ สินเชื่อธุรกิจส่วน
ใหญ่เป็ นสินเชื่อมีหลักประกันเกือบทังจํ
้ านวน โดยกลุ่มทิสโก้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ
สินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึง่ จะพิจารณาโครงการที่มีสดั ส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ให้ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และกลุ่มทิสโก้ ยงั จัดให้ มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ ยงั มี
ขันตอนต่
้
างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ยงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลกู หนี ้ผิดนัดชําระและกระบวนการติดตามหนี ้นัน้ มีการบังคับหลักประกันซึง่ อาจได้
เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ มุ มูลหนี ้ โดย ณ วันที่  ธันวาคม 6 เงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ เป็ นสินเชื่อจากธนาคารทิสโก้ ซงึ่ ร้ อย
ละ . ของเงินให้ สินเชื่อในส่วนของธนาคาร เป็ นสินเชื่อมีหลักประกัน สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ ทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อยังถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มทิส
โก้ ดังนัน้ หากผู้เช่าซือ้ ไม่ชําระเงินตามกํ าหนดภายใต้ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กําหนด กลุ่มทิสโก้ สามารถดําเนินการเข้ ายึดและครอบครอง
ทรัพย์สินได้ ในทันที ภายหลังจากได้ เข้ าครอบครองทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อ การจําหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้ างสัน้ ซึ่งสามารถกระทําให้
เสร็จสิ ้นได้ ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน
ปั จจัยความเสี่ยงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื ้อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็ นทรัพย์สินเช่าซื ้อหลักที่กลุ่มทิสโก้
จะเข้ ายึดและจําหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้ วนําเงินที่ได้ จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้น หากมูลค่าของรถยนต์เก่าลดลงมาก
เกินไป อาจทําให้ ได้ เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ มุ มูลหนี ้ และส่งผลเสียหายต่อกําไรและเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ ้นอยู่
กับหลายปั จจัย ประกอบด้ วย สภาพความต้ องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ และปั จจัยด้ านภาษี รถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจําหน่ายหลักประกันของการเช่าซื ้อรถยนต์ กลุม่ ทิสโก้ สามารถเรี ยกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ . - . ของมูลหนี ้คงค้ าง ซึง่ จัดเป็ นอัตราที่สงู ทําให้ ผลกระทบต่อกําไรของหนี ้เสียลด
น้ อยลงมาก นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้ วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื่อง การเน้ นปล่อยสินเชื่อให้ มีมลู ค่า
หลักประกันสูงกว่ามูลหนี ้อยู่ตลอดเวลา การเรี ยกเงินดาวน์โดยเฉลี่ยในระดับที่เหมาะสม และการเน้ นปล่อยสินเชื่อสําหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
สําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันส่วนใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ สามารถนํามาใช้ หกั การ
ตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของสินเชื่อด้ อยคุณภาพได้ กลุม่ ทิสโก้ ได้ ดําเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยส่วนของธนาคารมีสดั ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ หกั มูลหนี ้ของสินเชื่อด้ อยคุณภาพในการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญคิดเป็ นร้ อยละ 70.7
ของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะทังหมด
้
กลุ่มทิ สโก้ มี ความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกัน ที่เป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์ เหล่านี ้ โดยมูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์ จะขึน้ อยู่กับ
สภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้ มลู ค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ กลุ่มทิสโก้ ต้องเพิ่มการกัน
เงินสํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้ การเข้ าครอบครองหลักประกัน ยังต้ องผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ย่งุ ยากและใช้ เวลานาน อย่างไรก็ตามกลุ่มทิสโก้ ได้ ติดตามขันตอนการทํ
้
างานด้ านการบังคับคดีอย่าง
ใกล้ ชิด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ รอการขาย
ความเสี่ยงจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ รอการขายเกิ ดจากการด้ อยค่าของมูลค่าทรั พย์ สินที่ยึดคืนจากลูกหนีค้ ้ างชําระเป็ น
เวลานาน หรื อลูกหนี ้ที่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้ จากราคาทุนหรื อมูลค่าที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยกลุ่มทิสโก้ มีสินทรัพย์รอการขาย ณ
สิ ้น ปี 6 ซึง่ มีมลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่า 124.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม และ
ค่าเผื่อการด้ อยค่าคิดเป็ นร้ อยละ 12.7 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้ นทุนทางบัญชี
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตังให้
้ ดแู ลการบริ หารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ ตสินเชื่อ ซึ่งมี
หน้ าที่รับผิดชอบในการกํ าหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีหน้ าที่ในการติดตาม และทบทวนความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึง
รายงานข้ อมูลความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อที่มีความสําคัญให้ แก่คณะกรรมการของแต่ละบริ ษัทได้ รับทราบ
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อซึ่งจะอยู่ที่บริ ษัทย่อยที่ทําธุรกิจการให้ สินเชื่อ โดยความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อเฉพาะด้ านใน
ระดับรายการของบริ ษัทย่อยต่างๆ อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหน้ าที่ดแู ลการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ สําหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า สามารถได้ รับการ
พิจารณาจากบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการพิ
้
จารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่
มีปัญหาทําหน้ าที่ติดตามและกับการค้ างชําระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ลกู หนี ้ การจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์โอกาสการผิดนัดชําระและความ
เสียหาย การวิเคราะห์ การกระจุกตัวของสินเชื่อและเงินกองทุนที่ใช้ ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่สําคัญของ
กลุ่มทิสโก้ โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนัน้ การดําเนินงานด้ านเครดิตทัง้ หมดจะอยู่ภายใต้
กระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อที่เป็ นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ ใช้ การจัด
อันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละราย โดยอาศัยการพิจารณาข้ อมูลในภาพรวม สําหรับการพิจารณา
อันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้ พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรมในรายละเอียด
การจัดการด้ านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสิน เชื่ อ เป็ นอี กปั จจัยสําคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่ อ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ ถกู จัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจและเงินกองทุน
ของกลุม่ ทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้ มีมาตรการและข้ อจํากัดของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่ทวั่ ถึงและรัดกุม ซึง่ ดูแลความเสี่ยงทังในระดั
้
บภาพรวมของ
พอร์ ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
3.2

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มทิสโก้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสด หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ ได้ เพียงพอต่อความต้ องการภายในระยะเวลาที่กําหนดซึง่ อาจทําให้ เกิด
ความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทังภายในและภายนอก
้
โดยปั จจัยภายในขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างของสินทรัพย์
และหนี ้สิน และการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนํามาใช้ รองรับความต้ องการ ส่วนปั จจัยภายนอกขึน้ อยู่กบั ภาวะสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชื่อมัน่ ของผู้ฝากเงินเป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 กลุม่ ทิสโก้ มีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 60,774.73 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินสดจํานวน ,131.00 ล้ านบาท
เทียบกับ ,. ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 53,241.96 ล้ านบาท เทียบกับ 31,196.28 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2555 และเงินลงทุนชัว่ คราว-สุทธิ 6,401.76 ล้ านบาท เทียบกับ 4,387.57 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555
กลุ่มทิสโก้ มีความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในอดีตของเจ้ าหนี ้และลูกหนี ้เมื่อครบกําหนดสัญญาแล้ ว เช่น การไม่ได้ รับเงินตามสัญญา หรื อการ
ฝากต่อเมื่อครบกําหนด ซึ่งความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตาม
อายุสญ
ั ญามากกว่าหนี ้สินตามอายุสญ
ั ญาเป็ นจํานวน 31,839.93 ล้ านบาท นอกจากนี ้ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุ เฉิน กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึง่ เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้
โครงสร้ างเงินทุนของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่  ธันวาคม 6 มีเงินรับฝาก 264,640.75 ล้ านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทังด้
้ อยสิทธิและไม่ด้อย
สิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทังสิ
้ ้น 9,243.00 ล้ านบาท และหุ้นกู้ระยะสัน้ รวมมูลค่า 28,566.0 ล้ านบาทและมีตวั๋ แลกเงินรวมมูลค่า 6,274.62 ล้ าน
บาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
การบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้ องจะมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
นโยบายหลักในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องประกอบด้ วย การบริ หารจัดการโครงสร้ างกระแสเงินสด การกระจุกตัวของ
เงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริ หารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องได้ พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่
้
อสถานะความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ได้ คาดการณ์ ขึน้ ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของกระแสเงินสดจากสินทรั พย์ และหนีส้ ินตามอายุสญ
ั ญา (Maturity
Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้ องถูกติดตามอย่างสมํ่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน
จะต้ องถูกวางแผนเพื่อให้ ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้แผนฉุกเฉินสําหรับการบริ หารจัดการสภาพคล่องในภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจได้ ถกู จัดทําขึ ้นเพื่อให้ สามารถนํามาใช้ ได้ ทนั เวลา
.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร และอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ จะมีผล
ทําให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรื อเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ หรื อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของสินทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงินของ
กลุม่ ทิสโก้
.. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ าตราสารทุนและกองทุนรวมอีทเี อฟ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 กลุ่มทิสโก้ มีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็ นจํานวน ,. ล้ านบาท แบ่งเป็ นตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมลู ค่าตามราคาตลาดจํานวน 6. ล้ านบาท และกองทุนรวมอีทีเอฟซึง่ มีมลู ค่าตามราคาตลาดจํานวน .
ล้ านบาท และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่าจํานวน 4. ล้ าน
บาท
ในปี  กลุม่ ทิสโก้ ได้ กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น . ล้ านบาท ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ ยงั มีส่วน
ขาดทุนระหว่างมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่  ธันวาคม  กับราคาทุนของหลักทรัพย์ ที่ไม่ได้ รับรู้ตาม
มาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายจํานวน .76 ล้ านบาท
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนรวมอีทีเอฟ
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนรวมอีทีเอฟ กลุ่มทิสโก้ มีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จํานวน 1,. ล้ านบาท ซึง่ จะส่งผลต่อกําไรขาดทุนของ
กลุม่ ทิสโก้ ก็ตอ่ เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทุนใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันที่  ธันวาคม  กลุ่มทิสโก้ มีผลขาดทุนที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมลู ค่าตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับสิ ้นปี  เป็ น
จํานวน . ล้ านบาท
กลุ่มทิสโก้ ได้ นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้ วดั ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และรายงานให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้ องและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นรายวัน Value at Risk บอกถึงผล
ขาดทุนสูงสุดของพอร์ ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ ้น ณ ระดับความเชื่อมัน่ และช่วงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม  เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของกลุ่มทิสโก้ มีค่า Value at Risk สําหรับระยะเวลา  วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
99.0 เท่ากับ . ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ . ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 สาเหตุหลักมาจากการปรับลดลงของมูลค่า
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าความเสี่ยงของเงินลงทุนและความผันผวนระหว่างปี จากภาวะภายในและนอกประเทศ
นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ กําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เช่น
วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจํากัดขาดทุน เป็ นต้ น
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มทิสโก้ มีเงินลงทุนทัว่ ไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นจํานวน 4. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จาก 4. ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 255 จากการปรับเพิ่มของราคาทางบัญชี ปั จจุบนั กลุ่มทิสโก้ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จด
ทะเบียน แต่ม่งุ เน้ นการติดตามคุณภาพของหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
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.. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ินที่มี
ดอกเบี ้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี ้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และ
หนี ้สินของกลุม่ ทิสโก้ ที่ไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึง่ หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําให้ ต้องรับภาระต้ นทุนดอกเบี ้ย
จ่ายที่สงู ขึ ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี ้ยรับ ส่งผลทําให้ สว่ นต่างของอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับลดลง และกระทบต่อกําไรและเงินกองทุนของกลุม่ ทิสโก้ ได้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่เป็ นเสมือนคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ินในการควบคุมดูแลการบริ หาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว โดยควบคุมดูแลโครงสร้ างกําหนดเวลาของสินทรัพย์
และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 กลุ่มทิสโก้ มีโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ินที่มีดอกเบี ้ย แบ่งตาม
ระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี ้ยดังนี ้
สินทรัพย์
และหนีส้ นิ
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน
97,954.05
(127,005.56)
(29,051.50)

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน
2-12 เดือน
91,784.41
(183,281.53)
(91,497.13)

(หน่วย: ล้ านบาท)
เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1-2 ปี
56,849.24
(496.72)
56,352.52

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ปี
97,098.72
(8,252.23)
88,846.49

รวม
343,686.42
(319,036.04)
24,650.38

ทังนี
้ ้กลุ่มทิสโก้ มีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี ้ยภายใน  ปี โดยมีหนี ้สินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วงระยะ
เปลี่ยนดอกเบี ้ยภายใน 1 เดือนเป็ นจํานวน 29,051.50 ล้ านบาท และในช่วงระยะ 2-12 เดือนเป็ นจํานวน 91,497.13 ล้ านบาท โดยหากนําความ
แตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยมาคํานวณ จะพบว่ากลุม่ ทิสโก้ มีความเสี่ยงต่อการขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับปานกลาง
(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้
ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้ เกิดจากการที่มลู ค่าตลาดของตราสารหนี ้ประเภทกําหนดอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่อาจ
ลดลง เนื่องมาจากการขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี ้ในตลาดสูงขึ ้น ราคาตลาดของตราสารหนี ้จึงต้ องปรับลดลง
เพื่อให้ ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 กลุ่มทิสโก้ มีเงินลงทุนในตราสารหนี ้รวม 9,575.17 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจํานวน 5,264.52 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2555 โดยมีคา่ ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 1.66 ปี โดยเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี  ซึง่ อยู่ที่
. ปี อันเป็ นผลมาจากการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Duration) ของหุ้น
กู้เฉลี่ยอยู่ที่ . ปี โดยเพิ่มจาก ณ สิ ้นปี 255 ซึง่ อยู่ที่ . ปี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสาร
หนี ้ยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง และยังคงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงพอร์ ตของหน่วยธุรกิจนันภายใต้
้
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง หน่วยงานกํากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้ านถูกจัดตังเพื
้ ่อมีหน้ าที่ในการดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในด้ าน
ต่างๆ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อํานาจในการตัดสินใจลงทุน และคูค่ ้ า เป็ นต้ น
เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินของ
กลุม่ ทิสโก้ จะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ใช้
กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ ภาวะวิกฤติ (Stress
Testing) เพื่อใช้ ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตวั แปรจากแบบจําลองได้ ถกู กําหนดให้ อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ ทังนี
้ ้วัตถุประสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้ องได้ รับการประเมินความเสี่ยงและบริ หารจัดการอย่างเพียงพอ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์
และหนี ้สินของกลุ่มทิสโก้ ที่ไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิของกลุ่มทิสโก้ ภายใต้ สถานการณ์
จําลองต่างๆ
ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซ้ อน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ จะถูกบริ หารจัดการด้ วยความระมัดระวัง ซึ่ง
ความเสี่ยงด้ านอนุพนั ธ์ จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพื ้นฐานเพื่อเข้ าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้ อย่างชัดเจน นอกจากนีน้ โยบายบริ หาร
ความเสี่ยงทางด้ านตราสารอนุพนั ธ์ ได้ ถกู จัดทําขึ ้นเพื่อให้ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้ อน
ของตราสารอนุพนั ธ์นนั ้
. ความเสี่ยงจากการปฏิบตั งิ าน
ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดหรื อความไม่เพียงพอของกระบวน การทํางาน บุคลากร
ระบบงาน หรื อปั จจัยภายนอก อันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้ กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้ าน ทังที
้ ่เป็ นการขยายช่องทางการดําเนินธุรกิจที่ดําเนินการอยู่แล้ ว รวมไป
ถึงธุรกิจใหม่ ซึง่ ส่งผลให้ ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั ทําหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงสําหรับธุรกิจใหม่ขึน้ เพื่อตรวจสอบและให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับที่รับได้ ในส่วนของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานที่
เกิดขึ ้นในแต่ละขันตอนของการปฏิ
้
บตั ินนั ้ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ, หน่วยงานกํากับ, กฎหมาย รวมทังหน่
้ วยงานเพิ่มผลผลิต ซึง่
ทังหมดเป็
้
นหน่วยงานภายใต้ บริ ษัทใหญ่ สามารถสร้ างความมัน่ ใจได้ ว่ากระบวนการควบคุมที่รัดกุมและรอบคอบได้ ถกู นํามาใช้ และเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
3.4.1 ความเสี่ยงจากการปฏิบตั กิ าร
เมื่อพิจารณาความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของกลุ่มทิสโก้ ตามโอกาสเกิดความเสียหายและระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น พบว่า
ในภาพรวมความเสี่ยงที่มีอยู่ ส่วนใหญ่จดั อยู่ในเกณฑ์ระดับความเสียหายตํ่าถึงปานกลาง (ความเสียหายตํ่ากว่าร้ อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิต่อปี
และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว) ซึง่ ความเสี่ยงเหล่านี ้ ส่วนใหญ่จะกระทบด้ านชื่อเสียงมากกว่าด้ านตัวเงิน และถูกจํากัดไว้ ไม่ให้ กระจาย
ไปสู่วงกว้ างได้ โดยในภาพรวมของกลุ่มทิสโก้ อัตราข้ อผิดพลาดในการทํางานที่เกิดขึ ้นมีน้อยกว่าร้ อยละ 0.1 ของจํานวนรายการทังหมด
้
โดย
ข้ อผิดพลาดส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลรายการ ข้ อผิดพลาดในการทํารายการตามคําสัง่ ลูกค้ าภายในระยะเวลาที่กําหนด
และการหยุดชะงักของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ATM อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ ยงั มีความเสี่ยงอีกเล็กน้ อยที่จดั อยู่ในเกณฑ์ระดับความเสียหาย
ค่อนข้ างสูงถึงสูง ได้ แก่ ความเสี่ยงจากทุจริ ต ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงักร้ ายแรง และความเสี่ยงที่เกิดกับลูกค้ ารายใหญ่ ซึง่ ความเสี่ยงเหล่านี ้
จะถูกควบคุมดูแลเป็ นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นหรื อถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาในระดับสายธุรกิจ ความเสี่ยงของสายสินเชื่อรายย่อย ส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มโอกาสเกิดข้ อผิดพลาดสูง ผลกระทบ
ตํ่าถึงปานกลาง เช่น ข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลรายการต่างๆ หรื อข้ อผิดพลาดในการทํารายการตามคําสัง่ ลูกค้ าภายในระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงกลุม่ นี ้ ส่วนใหญ่ไม่ทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดที่เป็ นตัวเงินเนื่องจากสามารถเรี ยกคืนได้ ยกเว้ นกรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในขันตอนการปล่
้
อย
สินเชื่อที่ผ้ ไู ด้ รับเงินนําเงินออกจากระบบไปแล้ ว สําหรับสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความผิดพลาดจากพนักงาน
เป็ นหลัก กลุ่มทิสโก้ จึงมุ่งเน้ นไปที่การฝึ กอบรมและสื่อสารเพื่อให้ พนักงานทํางานได้ ตามคุณภาพที่ต้องการ นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ยงั คงปรับปรุ ง
วิธีการทํางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ วิธีการทํางานง่าย และเสี่ยงต่อการทํางานผิดพลาดน้ อยลง อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงอีกบางส่วนในกลุ่ม
โอกาสเกิ ดข้ อผิดพลาดตํ่า ผลกระทบค่อนข้ างสูงถึงสูง เช่น ความเสี่ยงในตัวเงินสด ความเสี่ยงทางด้ านทุจริ ต และความเสี่ยงข้ อผิดพลาดที่
กระทบชื่อเสียงในวงกว้ าง ความเสี่ยงเหล่านี ้ กลุ่มทิสโก้ จดั การโดยเพิ่มจุดควบคุมต่างๆที่จะช่วยป้องกันข้ อผิดพลาดไม่ให้ เกิดขึ ้น หรื อสามารถ
ตรวจพบข้ อผิดพลาดต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว ลักษณะความเสี่ยงโดยรวมนี ้ คล้ ายกับของธุรกิจกองทุนรวม (Mutual Fund) ในสายธุรกิจหลักทรัพย์
และจัดการกองทุน (Asset Management) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจํานวนรายการของธุรกิจกองทุนรวมมีน้อยกว่าของธุรกิจบริ การธนกิจลูกค้ า
รายย่อยอย่างมาก ทําให้ ความเสี่ยงเหล่านี ้จัดอยู่ในระดับข้ อผิดพลาดตํ่า
ความเสี่ยงของสายธุรกิจหลักทรัพย์จดั ว่ามีลกั ษณะคล้ ายเคียงกับสายสินเชื่อรายย่อย นัน่ คือ ส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มโอกาสเกิด
ข้ อผิดพลาดสูงผลกระทบตํ่าถึงปานกลาง โดยเป็ นเรื่ องของข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลรายการต่างๆ จุดที่แตกต่างกันคือ เนื่องจากลักษณะ
ธุรกิจโดยรวมมุ่งเน้ นที่ความรวดเร็ วในการทํารายการเพื่อให้ ทนั กับราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากกว่าความถูกต้ องของรายการ
ทังหมด
้
ดังนัน้ กลุ่มทิสโก้ จึงใช้ วิธีการกําหนดระดับข้ อผิดพลาดที่ยอมรับได้ และควบคุมให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยหากลูกค้ าได้ รับความ
เสียหายจากส่วนต่างราคา ลูกค้ าจะได้ รับการชดเชยตามความเหมาะสม
ความเสี่ยงของสายธุรกิจศูนย์ชําระเงิน เป็ นความเสี่ยงที่โอกาสเกิดข้ อผิดพลาดค่อนข้ างตํ่า แต่มีทงกลุ
ั ้ ่มที่ความเสียหายตํ่าถึง
ปานกลาง เช่น เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข้ อผิดพลาดในกระบวนการด้ านการออกเช็ค เคลียร์ เช็ค และการโอนเงินในระดับรายการ ซึ่งโดยปกติสามารถ
เรี ยกคืนได้ และกลุ่มที่ความเสียหายค่อนข้ างสูง เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริ การสําหรับลูกค้ ารายใหญ่ ซึ่งข้ อผิดพลาดต่างๆอาจสามารถส่งผล
กระทบถึงโอกาสทางธุรกิจต่างๆตามมาได้ โดยในด้ านความเสี่ยงเรื่ องลูกค้ ารายใหญ่นี ้ เกิดร่ วมอยู่ในธุรกิจต่างๆที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้ าที่มี
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
ศักยภาพสูง เช่น ธุรกิจบรรษัทธนกิจ (Corporate Banking) ธุรกิจธนบดีธนกิจ (Private Banking) ธุรกิจบริ การคัสโตเดียน (Custodian) ธุรกิจ
จัดการเงิน (Cash Management) และธุรกิจบริ หารเงิน (Treasury and Investment) ตลอดจนธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ (Provident Fund) ในสายธุรกิจหลักทรัพย์และจัดการกองทุน (Asset Management) ในด้ านการจัดการ กลุ่มทิสโก้ จดั ให้
มีวิธีการทํางานและการควบคุมที่เข้ มงวดมากกว่าของสายลูกค้ ารายย่อย และใช้ พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในขันตอนการทํ
้
างานที่
สําคัญ
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มทิสโก้ ดําเนินธุรกิจด้ านการเงินหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันไป ความเสี่ยงส่วนใหญ่ได้ ถูก
จัดการผ่านกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม และโครงสร้ างองค์กรและการวางบทบาทหน้ าที่ที่เหมาะสม โดยให้ เกิดกลไกตรวจวัดเพื่อสร้ าง
สมดุล (Check and Balance) ที่ดี นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ ยงั ยึดมัน่ ในการสร้ างความตระหนักถึงเรื่ องความรับผิดชอบและความระมัดระวังที่
เกี่ยวกับข้ องกับความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานให้ แก่พนักงานของกลุ่มทิสโก้ ทกุ คน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษัทใหญ่ เป็ นผู้วางกรอบและแผนการประเมิ นและควบคุมความเสี่ยงโดยรวม โดยมี
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการทําหน้ าที่สนับสนุนและผลักดันให้ ทกุ หน่วยงานปฏิบตั ิตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว้ รวมถึงจัดวาง
ระบบควบคุมภายในสําหรั บแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง หน่วยงานกํากับทําหน้ าที่ดูแลให้ หน่วยธุรกิจปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
ทางการ นอกจากนี ้ระบบควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยงทังหมด
้
ยังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ Basel II รวมถึงกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
กลุ่มทิสโก้ กําหนดให้ ระบุและประเมินความเสี่ยงในการปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับใช้ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้ อผิดพลาดและหาวิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านัน้ โดยการประเมินความเสี่ยงนี ้ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการจะร่ วมมือกับทุกๆ
หน่วยงานเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนมากที่สดุ เมื่อได้ วิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ ว แต่ละหน่วยงานจะกําหนดเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนา
หน่วยงาน และกําหนดตัวชี ้วัดต่างๆเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาสม นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ กนั สํารองเงิน เพื่อเป็ นเงินกองทุน
สําหรับรองรับความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิการตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้ วย
ในระดับปฏิบัติการ หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ข้ อมูลข้ อผิดพลาดและรายละเอียดที่สําคัญต่างๆจะถูกบันทึกเข้ าในระบบจัดการ
ข้ อผิดพลาด เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับการประเมินความเสี่ยงรอบถัดไป ทังนี
้ ้ ระบบจัดการความเสียหายยังมีส่วนช่วยให้ กลุ่มทิสโก้ มนั่ ใจ
ได้ ว่า ข้ อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ ้น จะได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามระดับอํานาจความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตั ิงาน และภายในระยะเวลาที่
สามารถทําให้ ความเสียหายต่างๆอยู่ในวงจํากัดได้
นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ เตรี ยมพร้ อมรองรับความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานอันเกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายรุ นแรงที่อาจทําให้
การดําเนินงานทางธุรกิจตามปกติหยุดชะงัก โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ จดั ทําแผนฉุกเฉินสําหรับระบบงานที่สําคัญทุกระบบขึ ้น ร่ วมกับแผน IT Disaster
Recovery ที่มีอยู่เดิม เพื่อควบคุม และมัน่ ใจว่าระบบงานที่สําคัญสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม หรื ออาจเป็ น
ความไม่สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้ างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึง่ ในท้ ายที่สดุ จะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ และเงินกองทุนของกลุม่ ทิสโก้
3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่ งขันในธุรกิจ
แม้ กลุ่มทิสโก้ จะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้ มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้ านธุรกิจเช่าซื ้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการเจริ ญเติบโตของการ
บริ โภคเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว หรื อสภาพการแข่งขันที่รุนแรง
ขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณธุรกรรมและรายได้ ของกลุ่มทิสโก้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทําให้ ผลกระทบที่มีไม่มากนัก
นอกจากนี ้ ในส่วนของเงินลงทุนประเภทตราสารทุนของกลุ่มทิสโก้ นนั ้ ยังมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับแนวโน้ มทางเศรษฐกิจ
โดยรวม และภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนในตลาด หากปั จจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะความมัน่ คงสูง ราคา
หลักทรัพย์ควรจะปรับตัวขึ ้นอย่างมาก และส่งผลดีตอ่ กําไรของกลุ่มทิสโก้ ในทางกลับกันหากมีปัจจัยลบที่รุนแรงและไม่คาดคิดเกิดขึ ้น เช่น การเกิด
สงคราม ก่อการร้ าย หรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพย์
อาจปรับตัวลงได้ อย่างมากและส่งผลทําให้ กําไรของกลุ่มทิสโก้ ลดลง ทังนี
้ ้ ผลกระทบนี ้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ขึ ้นอยู่กบั ภาวะของตลาดหลักทรัพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม รายได้ จากธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณ
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การซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ระดับราคาของหลักทรัพย์เองอาจส่งผลกระทบไม่มากนัก กลุ่มทิสโก้ มีการป้องกันความเสี่ยง
โดยใช้ โครงสร้ างต้ นทุนแบบแปรผันในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึง่ ช่วยลดผลกระทบของรายได้ จากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนของตลาดหลักทรัพย์
สําหรับธุรกิ จการจัดการกองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิ จที่สําคัญ คือ การแข่งขันในด้ านราคา แต่มีความเสี่ยงจากภาวะ
เศรษฐกิจน้ อยกว่าธุรกิจอื่น เนื่องจากรายได้ จากธุรกิจมาจากค่าธรรมเนียมที่คํานวณจากมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ (NAV) ผลกําไรหรื อขาดทุนของ
การลงทุนโดยกองทุนไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงให้ กบั กลุม่ ทิสโก้ แต่อาจส่งผลทางอ้ อมซึง่ ไม่รุนแรงมากนักหากขนาดของกองทุนลดลง
3.5.2

ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึง่ อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
อยู่ที่ร้อยละ 13.37 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขันตํ
้ ่าร้ อยละ 8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชันที
้ ่
้ ่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตรา
2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 9.15 และร้ อยละ 4.22 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนชันที
ขันตํ
้ ่าร้ อยละ 6 ในขณะที่ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่ หนี ้สินทัว่ ไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 58.7 ซึง่ ยังคงสูงกว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 7.0
นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธปท. กลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการวัดความเสี่ยงและดํารงเงินกองทุนภายใน(ICAAP) ซึ่งได้
ประเมิ น เงิ นกองทุนความเสี่ ยงขึน้ จากแบบจํ าลองภายใน โดยประเมิ น ว่ากลุ่มทิ ส โก้ ควรมี เงิ นกองทุนเพื่ อรองรั บความเสี่ ยงไว้ เป็ นจํ า นวน
12,012.06 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 57.7 ของเงินกองทุนรวมที่ 20,822.20 ล้ านบาท โดยยังมีเงินกองทุนส่วนเกินสําหรับรองรับความเสี่ยงและ
ขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็ นจํานวน 8,810.15 ล้ านบาท
3.5.3 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
เนื่องจากบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังเพื
้ ่อไปลงทุนในบริ ษัทอื่นและไม่มีการดําเนินธุรกิจอื่นใด ผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทจะเกิดขึ ้นจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่บริ ษัทไปลงทุน ดังนันความเสี
้
่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัท จึงเป็ นความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทย่อย ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย หมายความถึง ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ที่
้ ้ บริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยจํานวน 8 บริ ษัท รวมทัง้
เป็ นบริ ษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ และการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อยอื่น ทังนี
ธนาคารทิสโก้ โดยรายได้ ส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมาจากเงินปั นผลรั บจากบริ ษัทย่อย ดังนัน้ หากบริ ษัทย่อยมีผลการดําเนินงานที่ไม่ดี อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของบริ ษัทได้ ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล ในอัตราที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
บริ ษั ท จะรั บ รู้ ส่วนแบ่ง กํ าไรจากบริ ษั ทย่อ ยทัง้ หมดซึ่ง รวมถึงส่วนแบ่งกํ าไรจากธนาคารทิสโก้ ด้ วย ทัง้ นี ้ ในงวดปี 6
ธนาคารทิสโก้ และบริ ษัทย่อยอื่นมีกําไรสุทธิ 3,981.01 ล้ านบาท โดยจํานวนดังกล่าวได้ รวมส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทย่อยอื่นนอกจากธนาคาร
ทิสโก้ จํานวน 1,100.13 ล้ านบาท แม้ ว่าบริ ษัทย่อยจะมีผลการดําเนินธุรกิจที่ดี และสามารถสร้ างกําไรให้ กบั บริ ษัท แต่บริ ษัทได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเลือกบริ ษัทที่จะลงทุนในอนาคต ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ กําหนดนโยบายการลงทุนของบริ ษัท โดยจะ
ลงทุนในธุร กิจที่ช่วยเสริ มศักยภาพในการแข่งขันให้ กับกลุ่มทิสโก้ อี กทัง้ พิจารณาจากแนวโน้ มของธุรกิ จ อุตสาหกรรม การแข่งขัน และ
ศักยภาพในการทํากําไรระยะยาว และเน้ นการควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง
รายได้ สทุ ธิจากบริ ษัทย่อยอื่นนอกจากของธนาคารทิสโก้ คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 ของรายได้ สทุ ธิของกลุ่มทิสโก้ ดังนันผลการ
้
ดําเนินงานของบริ ษัทย่อยจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อผลกําไรรวม รายได้ หลักจากบริ ษัทย่อยอื่นประกอบด้ วยรายได้ ค่านายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การจากธุรกิจจัดการกองทุน ซึง่ รายได้ ค่า
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรั พย์ และรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การจากธุรกิจวาณิชธนกิจมาจากการดําเนินงานของบล. ทิสโก้ ในขณะที่รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การจากธุรกิจจัดการกองทุนมาจากการดําเนินงานของบลจ.ทิสโก้
ธุรกิจของบริ ษัทย่อยขึ ้นกับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจาก
ธุรกิจหลักทรั พย์และธุรกิจจัดการกองทุนของบริ ษัทย่อย จะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี แต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อเงินกองทุน เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่เน้ นการให้ บริ การมากกว่าการให้ สนิ เชื่อหรื อการลงทุน
ระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทย่อยมีการรวมศูนย์อยู่ที่บริ ษัท โดยบริ ษัทจะกําหนดนโยบายที่
เป็ นมาตรฐานเดียวกันให้ บริ ษัทในเครื อนําไปปฏิบตั ิใช้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังส่งผู้แทนเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยในจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทังหมด
้
และมีสว่ นร่ วมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยแผนการดําเนินธุรกิจในแต่ละปี ของบริ ษัทย่อยใน
กลุม่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัท
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 แนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ หารและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้ดแู ลความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ โดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้ คาดการณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึง่ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของกลุ่มทิสโก้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ รวมทังแนวทางในการกํ
้
าหนดกลยุทธ์ และนโยบายของกลุ่มทิสโก้ ทังนี
้ ้ กระบวนการต่างๆ ได้ ถกู สร้ างขึ ้นเพื่ออํานวยให้ การกําหนด
กลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดําเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลักเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการของบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิขององค์กรและแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจได้ พิจารณาถึงการนําหลักการและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้ วย นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะถูกประเมินและทบทวนเป็ นประจํา
ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ กลุ่มทิสโก้ จดั ให้ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ
สําหรับช่วงเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า ควบคู่ไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และติดตามผลเพื่อเทียบกับ
แผนงานที่วางไว้ เป็ นรายเดือน
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

สินทรัพย์ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

กลุม่ ทิสโก้ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556 ดังนี ้ โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์และไม่มีภาระ
ผูกพันใดๆ
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ

ปี 2554

ที่ดิน และอาคารสุทธิ
1. ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ที่ทําการ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)/1
2. ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ที่ทําการ บริ ษัทย่อย/1
3. ห้ องชุดสํานักงานบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัดสาขาเชียงใหม่ ณ อาคารชุด Hillside
Plaza & Condotel ถนนห้ วยแก้ ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่/1
4. ที่ดินและอาคาร สํานักงานบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด สาขานครปฐม อ.เมือง
จ.นครปฐม
รวมที่ดินและอาคารสุทธิ
ส่วนปรับปรุงสํานักงานสุทธิ
อุปกรณ์สํานักงานสุทธิ
อื่น ๆ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
/

ปี 2555

ปี 2556

630
421

689
318

1,332
808

-

-

-

7
1,058
156
140
97
1,451

7
1,014
135
134
101
1,384

7
2,147
144
123
98
2,512

ในปี  กล่มทิสโก้ ได้ ทําการตีราคห้ องชุดสํานักงานใหม่ โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ .

สัญญาเช่ าระยะยาว
1. สัญญาเช่ า
กลุ่ม ทิ สโก้ มีสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา ซึ่งสัญญามี อ ายุประมาณ 3-10 ปี โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.38.3
2. สัญญาเช่ าระหว่ างบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
กลุม่ ทิสโก้ มีการเช่าห้ องชุดระหว่างกันในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เพื่อใช้ เป็ นสํานักงาน โดยมีการคิดค่าเช่าระหว่างกันในอัตราตลาด
และมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 1-3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

3,533.91

ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2,857.67

ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1,286.47

ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ จํากัด

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

590.00

ห้ องชุดสํานักงานอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด

375.00
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4.2

เงินให้ สนิ เชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรั พย์

สินทรัพย์จดั ชันของกลุ
้
ม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยเงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยกลุ่มทิสโก้ มีนโยบายจัด
ชันสิ
้ นทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ สรุปการจัดชันสิ
้ นทรัพย์
ของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 ได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงสินทรั พย์ จัดชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ลูกหนี ้
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม

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

เงินลงทุน
47
47

เงินลงทุนใน
ลูกหนีท้ ่ รี ั บโอนมา

18
18

ทรั พย์ สินรอ
การขาย
18
18

(หน่วย: ล้ านบาท)
รวม
307,922
17,246
3,086
996
259
329,509

ร้ อยละ
93.4
5.2
0.9
0.3
0.1
100.0

นโยบายการตัง้ สํารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ในขันตํ
้ ่ากลุม่ ทิสโก้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการจัดชันและตั
้
งสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดอัตราการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามระดับชันของเงิ
้
นให้ สินเชื่อไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ ให้ ตดั ออกจากบัญชี
2. สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ ให้ กนั เงินสํารองในอัตราร้ อยละ 100
3. สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100
4. สินทรัพย์จดั ชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100
5. สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 2
6. สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 1
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดวิธีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) ซึง่ มี
หลักเกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพย์จดั ชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย และ สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ โดยให้
กันเงินสํารองในอัตราร้ อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างมูลหนี ้กับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ้ หรื อ มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากหลักประกัน รวมถึงการกันสํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) แทนการกันสํารองรายบัญชีได้ สําหรับ
กลุม่ ลูกหนี ้ที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เหมือนกัน
ปั จจุบนั กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการกันเงินสํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) สําหรับกลุ่มลูกหนี ้ที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดระดับการกันสํารองอย่างระมัดระวัง จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นในอดีต
นโยบายการตัง้ สํารองค่ าเผื่อหนีก้ ารด้ อยค่ าของทรั พย์ สิน
การตั ้งสํารองค่าเผื่อการลดค่าของทรั พย์ สินจะพิจารณาจากข้ อบ่งชี ้การด้ อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนในอนาคต
นโยบายการรั บรู้และระงับรั บรู้ รายได้
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายการรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยที่เข้ มงวดกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มทิสโก้ รับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยตามเกณฑ์
คงค้ าง โดยจะหยุดรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากสินเชื่อธุรกิจที่ค้างชําระเป็ นเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน และหยุดรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากสินเชื่อรายย่อย
ที่ค้างชําระเป็ นเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน ไม่ว่าลูกหนี ้รายนันจะมี
้
หลักประกันหรื อไม่ และจะยกเลิกรายการดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ บนั ทึกบัญชีเป็ น
รายได้ แล้ วออกจากบัญชีทงหมดสํ
ั้
าหรับลูกหนี ้ที่หยุดรับรู้รายได้

4-2

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 4 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิ จ
กลุ่มทิสโก้ จะบันทึกรายได้ ดอกเบี ้ยที่ได้ รับชําระในภายหลังของลูกหนี ้ที่หยุดรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ เงินสดและจะรับรู้ ดอกเบี ้ยเป็ นรายได้
ตามเกณฑ์คงค้ างอีก เมื่อได้ รับชําระหนี ้ที่ค้างเกินกําหนดครบถ้ วนแล้ ว
กรณีการรับรู้รายได้ จากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของสินเชื่อธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายรับรู้ดอกเบี ้ยเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์เงินสด และจะรับรู้
รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างอีกครัง้ ต่อเมื่อได้ รับพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาแล้ วว่า ลูกหนี ้กลับมามีความสามารถใน
การชําระหนี ้ได้ ตามสัญญา
4.3

เงินลงทุน
รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.4 เงินลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์
ข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ แสดงไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ หัวข้ อย่อย 4.3
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

กลุ่มทิ สโก้ จะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้ กระจุกตัวในหลักทรั พย์ หนึ่งเกิ นสมควร โดยจะเน้ นที่ความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทุนในขณะนัน้ ว่า เอือ้ อํานวยในด้ านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังมีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่
สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้ านเข้ าด้ วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของ
เงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรื อไม่อย่างไร เพื่อให้ สามารถปรับตัวไปตาม
ทิศทางที่ถกู ต้ องได้ อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริ หารความเสี่ยง ได้ กล่าวไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 3 ปั จจัยความเสี่ยง
การตัง้ สํารองค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
กลุม่ ทิสโก้ ตงสํ
ั ้ ารองค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั ้งที่ถือไว้
เป็ นเงิ นลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า ยุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรั พย์ ดังกล่าวเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์จงึ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านันในงบกํ
้
าไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื ้อหลังสุด ณ สิ ้นวันทําการสุดท้ ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี ้ภาคเอกชน คํานวณโดยใช้ สตู รที่กําหนด
โดยบริ ษัทแห่งประเทศไทยโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อของสถาบันการเงินอื่น มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน กลุม่ ทิสโก้ ย่อยจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้ บนั ทึกเป็ นรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรื อ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบดุล
4.4

การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

รายละเอียดของการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.4 เงินลงทุน และ ข้ อ 3.5 เงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย
นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนที่สร้ างผลตอบแทนเพียงพอเมื่อคํานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มสูงสุด
ให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น นโยบายการลงทุนของบริ ษัทแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนเพื่อผลตอบแทน
1) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment)
การลงทุนเชิงกลยุทธ์เป็ นการลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
โดยบริ ษัทจะลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ บริ ษัทมีอํานาจควบคุมบริ ษัทนันๆ
้ ให้ เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของกลุม่
บริ ษัทจะลงทุนในบริ ษัทที่มีแนวโน้ มธุรกิจที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจของกลุ่ม การลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงใน
ระยะยาว ตลอดจนความเหมาะสมและความสามารถในการสร้ างผลกําไร และไม่มีข้อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 4 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิ จ
บริ ษัทย่อยที่อยู่ภายใต้ การลงทุนของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยนโยบายดังกล่าว
ครอบคลุมถึง โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ กลยุทธ์ ธุรกิจและการบริ หารจัดการ การบริ หารความเสี่ยงและควบคุม ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นที่
กําหนดโดยบริ ษัท
2) การลงทุนเพื่อผลตอบแทน
การลงทุนเพื่อผลตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทน และการบริ หารสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารทางการเงินและ
หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี ้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน และกองทุนรวม เป็ นต้ น
การลงทุนเพื่อผลตอบแทนจะพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทน สภาพคล่องของตราสาร ความเพียงพอของเงินทุน และระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
บริ ษัทจะลงทุนเฉพาะตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ที่บริ ษัทมีความเข้ าใจเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์
นัน้ ซึง่ รวมถึงระบบบริ หารความเสี่ยงที่ดี
ตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

(หน่วย : ล้ านบาท)
ทุนชําระแล้ ว
วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256
8,192
15,195
1,000
1,075
100
110
100
273
20
22
100
137
60
73
3
33/2
5
5
1
1
16,924

ชื่อบริ ษัท
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด
บริ ษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด/1
บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด จํากัด
บริ ษัท ออล-เวย์ส จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย-สุทธิ
/1
/

หยุดดําเนินกิจการ และอยู่ระหว่างกระบวนการชําระบัญชี
หักค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน
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ส่วนที  1 หัวข้อที  5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที  ธันวาคม 255 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีทียงั ไม่สิ นสุดซึงเป็ นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ  คดี โดยทังหมดเป็

นคดีแพ่งทีเกิด
จากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารทิสโก้ ) และธุรกิจจัดการกองทุน (บลจ.ทิสโก้ ) มีทนุ ทรัพย์รวมประมาณ . ล้ านบาท ซึงน้ อย
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดคดีดงั ต่อไปนี 
() คดีทีฟ้องธนาคารทิสโก้  คดี (ทุนทรัพย์รวม . ล้ านบาท) โดย  คดี ทุนทรัพย์รวม . ล้ านบาท อยู่ระหว่างขัน ตอน
การดําเนินคดีและยังไม่ได้ รับคําพิพากษา และ  คดี (ไม่มีทนุ ทรัพย์) อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีโดยธนาคารทิสโก้ และอีก  คดี มูลคดีรวมกัน .
ล้ านบาท ทีธนาคารทิสโก้ ได้ รับการยกฟ้องโดยศาลชันต้
 นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ ว แต่โจทก์ยงั อุทธรณ์หรื อฎีกาต่อ (ในจํานวนนีม ี  คดีทีเกิดจาก
การประกอบธุรกิจบริหารการจัดเก็บหนี ให้ แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขมุ วิท จํากัด ทุนทรัพย์รวมกัน 40.24 ล้ านบาท ซึง ธนาคารทิสโก้ มีข้อตกลงใน
การได้ รับชดเชยความเสียหายทีธนาคารทิสโก้ ได้ รับ (ถ้ ามี) จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จํากัด)
() คดีทีฟ้องบลจ.ทิสโก้  คดี (ทุนทรัพย์รวม . ล้ านบาท) โดยบลจ.ทิสโก้ ได้ รับการยกฟ้องโดยศาลชันต้
 นแต่โจทก์อทุ ธรณ์ตอ่
รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.38.2 คดีฟ้องร้ อง ทังนี
  ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มทิสโก้ คาดว่า บริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยจะไม่ได้ รับผลเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากคดีฟ้องร้ องและกรณีการถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายดังกล่าวข้ างต้ น ทัง นี  ไม่มีกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ทีเกียวข้ องเป็ นคูค่ วามกับบริษัทหรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด
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ส่วนที  1 หัวข้อที   ข้อมูลทัว ไปและข้อมูลสําคัญอืน

6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
ชือบริษัท

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจลงทุน (Holding Company)

ทีตงั  สํานักงานใหญ่

: / อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107551000223

ทุนจดทะเบียน

: 8,007,032,950 บาท

ทุนเรียกชําระแล้ ว

: 8,006,554,830 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 800,621,625 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ  บาท
และหุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ  บาท

Home Page

: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: (66) 2633 6888

โทรสาร

: (66) 2633 6880

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (แห่ งประเทศไทย) จํากัด
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   1259
: นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
บริษัท สํานักงานเอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด
/- อาคารเลครัชดา ชัน 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   -
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ส่วนที  1 หัวข้อที   ข้อมูลทัว ไปและข้อมูลสําคัญอืน
รายละเอียดของนิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นทางตรงตัง แต่ ร้อยละ  ขึน ไปของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ ายแล้ ว
การถือหุ้นของบริษัท

/1
/

จํานวนหุ้นที
จํานวนหุ้น
ออกจําหน่ ายแล้ ว
ทีถือ/1

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

สามัญ

,, ,059,441

.

บุริมสิทธิ
รวม

104
819,171,282 819,059,441

บริษัท/สถานทีตัง สํานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)/2
/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   
บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
/ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   5
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
/ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
/- อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 
โทรศัพท์    กด 4 โทรสาร   
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
/ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 
โทรศัพท์   4299 โทรสาร   
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง จํากัด
/ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   9
บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
/ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  โซน เอ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   
บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้ จํากัด
/ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  โซนเอ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   
บริ ษัท ออล-เวย์ส จํากัด
48/26 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน  โซนเอ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์    โทรสาร   

ธนาคารพาณิชย์

เช่าซื อและลีสซิง

สามัญ

994,500

994,496

บุริมสิทธิ

5,500

5,500

1,000,000

999,996

รวม

100.0

หลักทรัพย์

สามัญ

,,

99,999,998

100.0

ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจการจัดการ
ลงทุน

สามัญ

1,000,000

999,994

100.0

บริ การงานสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามัญ

,000

,

100.0

เช่าซื อและลีสซิง

สามัญ

,000

29,400

49.0

เช่าซื อและลีสซิง

สามัญ

1,000,000

999,965

.

บริ การงานสนับสนุน

สามัญ

50,000

49,997

.

บริ การงานสนับสนุน

สามัญ

10,000

9,997

100.0

จํานวนหุ้น ณ วันที  ธันวาคม 
บริ ษัทแกนของกลุม่ ทิสโก้

นอกจากนี  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) บริษัทแกนของกลุม่ ทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบคุ คลอืนร้ อยละ  ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ ว
โดยบริษัททังหมดไม่

ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็ นเงินลงทุนทัว ไป โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้ อ 3.4.5
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ส่ วนที่ 2
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
() บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ณ วันที่ 3 ธันวาคม 556 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน : 8,007,032,950 บาท
ทุนชําระแล้ ว : 8,006,554,830 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 800,621,625 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น
โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บุริมสิทธิ ของหุ้นบริ มสิทธิ ได้ ครบกําหนดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทําให้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นต้ นมาหุ้น
บุริมสิทธิของบริ ษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 6 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ออกตราสาร
แสดงสิทธิ ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีห้ นุ สามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิงจํานวน
81,529,140 หุ้น และ 22,400 หุ้นตามลําดับ รวม 81,551,540 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของทุนที่เรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัท ซึง่ ผู้ถือ NVDR
ดังกล่าว แม้ จะได้ รับผลประโยชน์ จากหุ้นของบริ ษัทที่นําไปอ้ างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้ น กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนัน้ หากมีการนําหุ้นของบริ ษัทไปออก
NVDR เป็ นจํานวนมาก จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลงส่งผลให้ สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ ้น
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน
2556 มีดงั ต่อไปนี ้
ลําดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากั ด
CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.
CHASE NOMINEES LIMITED 42
กองทุนเปิ ด กรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล
บริ ษัท สาธินี จํากั ด
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
กรุ งศรี ห้ นุ ปั นผล
สํานักงานประกั นสังคม (2 กรณี )
RBC INVESTOR SERVICES TRUST
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

หุ้นสามัญ
87,014,735
80,070,320
61,431,657
42,995,800
39,482,767
36,722,790
23,900,950
23,134,260
18,933,363
18,452,232
42,18,874
368,482,751
800,21,2

จํานวนหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
22,400
22,400
11,458
,88

รวม
87,037,135
80,070,320
61,431,657
42,995,800
39,482,767
36,722,790
23,900,950
23,134,260
18,933,363
18,452,232
42,11,274
368,494,209
800,,48

ร้ อยละ
10.87
10.00
7.67
5.37
4.93
4.59
2.99
2.89
2.36
2.30
.98
46.02
100.00

CDIB & Partners Investment Holding Pte Ltd. ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 โดยบริ ษัท CDIB & Partners Investment Holding
Corporation ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited โดยบริ ษัท CDIB & Partners Investment
Holding Corporation จดทะเบียนจัดตังในประเทศไต้
้
หวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities)
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() รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีดงั ต่อไปนี ้
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
819,12,82
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
819,12,82
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 ซึง่ มีบริ 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
้
(3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรั พย์
หรื อการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทร่ วมลงนามด้ วย
ไม่มี
7. การออกหลักทรั พย์ อ่ นื
7..1 หุ้นกู้
บริ ษัท
บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ
บริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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
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อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

: (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 หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อน
วันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั 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
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นี ้สามารถใช้ นบั เป็ นเงินกองทุน
ขันที
้ ่ 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 ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่หรื อไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ง) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรื อ ผู้ออก
หุ้นกู้มีเงิน กองทุนชัน้ ที่ 1 เกินกว่าอัตราขัน้ ตํ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ
(จ) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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
: ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุ
หุ้นกู้ หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวัน
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้
ชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้
อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือ
หุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อ
ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยว่า (1) หุ้นกู้นี ้ไม่เป็ นหรื อไม่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารที่สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่
2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นีส้ ามารถใช้ นบั เป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2 ได้
ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรื อ
(ค) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ ว่า ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่หรื อไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ง) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรื อ ผู้ออก
หุ้นกู้มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เกินกว่าอัตราขัน้ ตํ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

(จ) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/253 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 256 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วันชําระดอกเบี ้ย

: ทุกวันที่  ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอด
อายุห้ ุนกู้ หากวันครบกํ าหนดชําระดอกเบีย้ ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์
จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั 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 ้

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
วันที่  พฤษภาคม พ.ศ. 253
วันที่  พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่  – ปี ที่  นับจากวันออกหุ้นกู้
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้
(ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้นี ้ไม่เป็ นหรื อไม่ถูกจัดให้ เป็ นตราสารที่สามารถนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนขัน้ ที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ (2) หุ้นกู้นีส้ ามารถใช้ นบั เป็ น
เงินกองทุนขัน้ ที่ 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 าผู้อ อกหุ้น กู้ส ามารถแสดงได้ ว่า ดอกเบี ย้ ตามหุ้น กู้นี ไ้ ม่ ห รื อ ไม่ สามารถหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของ ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

(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  มิถนุ ายน 255
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

4. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ /253 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 256 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 253
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.8 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่  – ปี ที่  นับจากวันออกหุ้นกู้
ทุกวันที่  ของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวัน
ชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: 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 อไม่ถกู จัดให้ 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
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การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

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  มิถนุ ายน 2556
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน1

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
 ปี
9 มีนาคม 
9 มีนาคม 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่  – ปี ที่  นับจากวันออก
หุ้นกู้
: ทุกวันที่  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 อกําหนดสิทธิ์ นี ้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยังผู้ถือ หุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า  (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิ น  (หกสิบ) วันก่ อนวัน ที่
กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน โดย
จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลัง จากวันครบรอบ  (ห้ า) ปี นับแต่วัน ที่ อ อกหุ้น กู้ห รื อ ณ วัน ชํ าระดอกเบี ย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ  (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
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  มิถนุ ายน 
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

*หมายเหตุ แจ้ งแก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่  ตุลาคม 
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. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ / ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.  ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
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,,000 หน่วย
1,,000 หน่วย
 ปี
19 ธันวาคม 
19 ธันวาคม 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่  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 อกําหนดสิทธิ นี ้ ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า  (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน  (หกสิบ) วันก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้นกู้
เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลัง จากวันครบรอบ  (ห้ า) ปี นับแต่วัน ที่ อ อกหุ้น กู้ห รื อ ณ วัน ชํ าระดอกเบี ย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ  (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
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A- จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  มิถนุ ายน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
3,,000 หน่วย
3,,000 หน่วย
 ปี
2 เมษายน 
2 เมษายน 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
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วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ทุกวันที่  เมษายน และวันที่  ตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ / ชุดที่  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
3,,000 หน่วย
3,,000 หน่วย
 ปี
26 เมษายน 
26 เมษายน 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่  เมษายน และ  ตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกํ าหนดชําระดอกเบีย้ หุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
3,,000 หน่วย
3,,000 หน่วย
 ปี
16 พฤษภาคม 
16 พฤษภาคม 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่  พฤษภาคม และ  พฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการ
ถัดไป
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้
. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ / ชุดที่  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
2,6,000 หน่วย
2,6,000 หน่วย
 ปี
18 มิถนุ ายน 
18 มิถนุ ายน 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่  มิถนุ ายน และ  ธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  มิถนุ ายน 
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ / ชุดที่  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
3,000 หน่วย
3,000 หน่วย
 ปี
12 กันยายน 
12 กันยายน 
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่  มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  มิถนุ ายน 
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
จํานวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
16,166,000 หน่วย
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน  (สองร้ อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
: วันตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้น
กู้และจะอยู่ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
: ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน  นับจากวันออกหุ้นกู้
: ไม่มี
: อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
เพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้ ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกต่างกันได้
: ชําระดอกเบี ้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
: A จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่  เมษายน พ.ศ. 
: : ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่  ธันวาคม  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีห้ นุ กู้ระยะสันคงเหลื
้
อรวมจํานวน 16,166 ล้ านบาท
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด มีห้ นุ กู้คงเหลือ ดังนี ้
. หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของ บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด ครัง้ ที่ / ชุดที่  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
3,000 หน่วย
3,000 หน่วย
 ปี
17 กันยายน 
17 กันยายน 
Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ ปอเรชัน่ ) ซึง่ เป็ นนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนจัดตังตามกฎหมายของประเทศญี
้
่ปนุ่
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ .88 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 17 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
AA+ จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

. หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด ครัง้ ที่ / ชุดที่  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้

:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
6,000 หน่วย
,000 หน่วย
 ปี
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: 17 กันยายน 
: 17 กันยายน 
: Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ ปอเรชัน่ ) ซึง่ เป็ นนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนจัดตังตามกฎหมายของประเทศญี
้
่ปนุ่
: อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ . ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
: ทุกวันที่ 17 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ย เป็ นวันทําการถัดไป
: AA+ จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่  ธันวาคม  บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด มีห้ นุ กู้(ด้ อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจําหน่ายแล้ วรวมจํานวน , ล้ านบาท
7..2 ตั๋วแลกเงิน
บริ ษัท
ต่อไปนี ้

บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ให้ เสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ ดังรายละเอียด

ลักษณะการเสนอขาย

เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ตัว๋ แลกเงินระยะสันของ
้
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1. ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 1 : ตัว๋ แลกเงินประเภทไม่มีอตั ราดอกเบี ้ย
2. ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 2 : ตัว๋ แลกเงินประเภทอัตราดอกเบี ้ยคงที่ จ่ายดอกเบี ้ยเมื่อครบ
กําหนดไถ่ถอน

อายุตวั๋ แลกเงิน

ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้

มูลค่าการเสนอขายรวม

ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (หนึง่ หมื่นล้ านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ไม่ตํ่ากว่า 1,000,000 บาทต่อฉบับ (หนึง่ ล้ านบาท)

วันที่ออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้

วัน ที่ ระบุบ นตั๋ว แลกเงิ น ระยะสัน้ จะต้ อ งอยู่ร ะหว่ า งวัน ที่ 1
31 มีนาคม 255

ราคาขายของตัว๋ แลกเงินระยะสัน้

ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 1 : ราคาตามหน้ าตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ หักส่วนลด
ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 2 : ราคาตามหน้ าตัว๋ แลกเงินระยะสัน้

อัตราดอกเบี ้ยบนหน้ าตัว๋ แลกเงิน

ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 1 : ไม่มีดอกเบี ้ย
ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 2 : มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ โดยกําหนดอัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาด

วันชําระดอกเบี ้ยตัว๋ แลกเงิน

ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 1 : ไม่มีการชําระดอกเบี ้ย
ตัว๋ แลกเงินแบบที่ 2 : ชําระดอกเบี ้ยเมื่อครบกําหนดตามหน้ าตัว๋ แลกเงิน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริ ษัท

อันดับความน่าเชื่ อถื อของผู้ออกตราสารหนี ้ Aวันที่  เมษายน พ.ศ. 2556

เมษายน 255 ถึ ง วัน ที่

จากบริ ษัท ทริ สเรทติง้ จํากัด

เมื่ อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 บริ ษัทมีตวั๋ แลกเงินคงเหลือจํานวน 6,128.00 ล้ านบาท เป็ นตัว๋ แลกเงินระยะสันแบบที
้
่ 2 ทังหมด
้
อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.05 – 3.55 และมีอายุคงเหลือเฉลี่ย  วัน
บริ ษัทย่อย
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีตวั๋ แลกเงินระยะสันคงเหลื
้
อมูลค่า 146.62 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ . – 4.00 และอายุคงเหลือเฉลี่ย  วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด มีตวั๋ แลกเงินคงเหลือมูลค่า 1,486.00 ล้ านบาท เป็ นตัว๋ แลกเงินแบบเผื่อเรี ยก
ทังหมด
้
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยบนหน้ าตัว๋ แลกเงินร้ อยละ 3.58
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด มีตวั๋ แลกเงินคงเหลือมูลค่า 2,500.00 ล้ านบาท เป็ นตัว๋ แลกเงินแบบเผื่อ
เรี ยกทังหมด
้
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยบนหน้ าตัว๋ แลกเงินร้ อยละ 3.58
7.4

นโยบายการจ่ ายปั นผล
บริ ษัท
การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ สรุปสาระสําคัญคือ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร
จะกระทํามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรื อไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ าม
มิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในเรื่ องหุ้นบุริมสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษัท โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ  หรื อสูงกว่า ของกําไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสํารองตาม
กฎหมาย โดยขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปั จจุบนั ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจโดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเช่นนัน้
บริ ษัทย่อย
เงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อของกลุ่มทิสโก้ ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษัท”) บริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของแต่ละบริ ษัทในอัตราตามที่บริ ษัทใหญ่กําหนด โดยบริ ษัท
ใหญ่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อแต่ละบริ ษัทตามผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุน
ในระยะยาว ความจําเป็ นในการใช้ เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ ธุรกิจ ทังนี
้ ธ้ นาคารทิสโก้ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ  ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื ออาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทในเครื อมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้
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ส่วนที  2 หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

โครงสร้ างการจัดการ

บริษัทเป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ ทําหน้ าทีควบคุมดูแลบริ ษัทในกลุ่มทังหมดให้

ดําเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานเดียวกันและดําเนินกิจการ
เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยงานด้ านการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสียง พัฒนาธุรกิจ กํากับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางรวม
ศูนย์อยูท่ ีบริษัท บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะดําเนินงานเสมือนหน่วยกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงานด้ านการตลาด
และลูกค้ าสัมพันธ์ และงานด้ านปฏิบตั ิการและควบคุมสินเชือ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีในการกํากับควบคุมกิจการของกลุ่มทิสโก้ ส่วนคณะกรรมการอืนๆ จะถูกแต่งตังตามความจํ

าเป็ นและความ
เหมาะสมเพือดําเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้ าน โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั ต่อไปนี 
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การตลาดและ
ลูกค้ า สัม พัน ธ์

คณะกรรมการพิจ ารณา
สิ นเชื อที มีปั ญหา

คณะกรรมการ
พิ จ ารณาสิ นเชือ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย ง

• กํากั บ ดูแ ล และ
ควบคุ มการดําเนิ น
ธุรกิจของธนาคาร
ตามนโยบายการ
กํากั บดู แลกิจ การของ
กลุ่ม ทิสโก้

บริ หารความเสีย ง
ด้ า นปฏิบั ติก าร

ปฏิบัติ การ

ทรั พ ยากรบุ ค คล

(เป็ น กรรมการชุ ด เดี ย วกั บบมจ. ทิส โก้ ไ ฟแนนเชีย ลกรุ๊ป )

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สํา นัก องค์ กร

ควบคุ ม สิน เชือ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การตลาดและ
ลูก ค้า สัม พัน ธ์

8-2

ปฏิบัติก าร

ประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห าร/
กรรมการอํา นวยการ/
กรรมการผู้จัด การ
ควบคุ ม สิน เชือ

สํา หรับบริ ษั ท ย่ อ ย ที มีก ารอนุมัติ สิ นเชือ
(ตามความเหมาะสม)

• พิจ ารณาสิน เชือภายใต้
อํานาจทีไ ด้รับอนุ มั ติ

บริ ษั ท ย่ อ ย

• ดูแ ลให้กลุ่ม ทิ สโก้ ป ฏิบ ัติต ามก ฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่า งๆ ทีเ กียวข้อง
• ดูแ ลให้กลุ่ม ทิ สโก้ มีระบบการควบคุม
ภายในทีมี ป ระสิท ธิภ าพ

• สอบทานงบการเงิน ก ารตรวจสอบ
ควบคุ มภายใน และการบริ ห ารความเสีย ง
ด้า นปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์
• สอบทานการปฏิ บ ัติตามนโยบายที
กําหนด ตลอดจนกฎหมายและกฎเก ณฑ์
ต่า งๆ ทีเ กียวข้อง
• ดูแ ลให้การเปิ ดเผยข้ อมูลมีค วามโปร่ งใส
และครบถ้ ว น

คณะกรรมการ
พิ จารณาสินเชือ

คณะกรรมการบริ ษัท

กํา กับ

คณะกรรมการกํา กั บ
กฎเกณฑ์ และการปฏิ บั ติ ง าน

• รับ ข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ สอบบัญ ชีเ กียวกับ
พฤติการณ์ อัน ควรสงสั ยว่า กรรมการ หรื อ
ผู้บ ริห ารได้ กระทํา ความผิดตามมาตราที ระบุไว้
ในพรบ.หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์

• กําหนดกลยุท ธ์ก ารดํา เนิ นธุ รกิจ ให้ เ ป็ น ไปตามกลยุทธ์ ข องกลุ่ม
• ดูแลให้การดําเนิ นแผนธุร กิจเป็ นไปอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพ
• กํากั บ ควบคุม และติด ตามการดํา เนิน กิจ การ

• สอบทานให้ก ารกํากั บดู แลกิจการเป็ น ไปตามนโยบายการ
กํากั บดู แ ลกิจ การของกลุ่ม ทิ ส โก้ รวมทั งกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ ต่า งๆ ทีเ กียวข้อง
• สอบทานงบการเงิน ระบบตรวจสอบและควบคุม ภายใน
• ดูแ ลให้ก ารเปิ ดเผยข้ อมูลมีค วามโปร่ งใสและครบถ้ วน

กรรมการผู้ จัดการใหญ่

สํา นัก วิจัย
และกลยุ ท ธ์

• กําหนดกลยุท ธ์ และแผนธุ รกิจ ของกลุ่ม
รวมทั ง ดูแ ลการปฏิ บ ัติตามแผนและกล
ยุทธ์ ทีว างไว้
• กํากับ ดูแ ลให้ บริ ษัท ย่อยในกลุ่ มปฏิบ ัติ
ตามกลยุท ธ์ และแนวทางการกํา กับ ดูแ ล
กิจ การของกลุ่ม
• กํากับ ดู แ ล และควบคุม การดํา เนิน ธุรกิจ
ตลอดจนผลการดําเนิ นงาน และ
งบประมาณของกลุ่ม

ตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กําหนดทิศ ทางและเป้ าหมายเชิงกลยุ ทธ์ ในภาพรวมของกลุ่ ม
ดูแลให้มี การจัดทํา นโยบายการกํากับ ดูแลกิ จการของกลุ่ม และการปฏิบ ัติต ามนโยบายฯ
พิจ ารณาแต่งตั ง คณะกรรมการชุดต่ างๆและดู แ ลให้ เกิ ดความมัน ใจว่ าฝ่ า ยจัดการมี ความสามารถในการจัดการงานของบริษั ท
ทบทวนและติด ตามการดํา เนิน ธุรกิจ และผลการดําเนิ นงานของกลุ่ม

• จัดให้ มีน โยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ
ของกลุ่ม ทิสโก้
• จัดให้ มีกลยุ ทธ์ และแผนธุรกิจ ของกลุ่ม
• กํา กับ ดูแ ล และควบคุ มการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่ม
• แต่งตั ง คณะกรรมการและผู้บริ ห ารของ
บริ ษัทย่อย

•
•
•
•

• ดูแ ลให้ธ นาคาร/บริ ษัทปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจ การของก ลุ่มทิ สโก้
• กําหนดกลยุท ธ์ท างธุ ร กิจ และแผนการดํา เนิน งาน
• ดูแ ลการปฏิบตั ิ ตามนโยบายและแผนธุ รกิ จ

นิเ ทศสั ม พั นธ์

ประธานเจ้ า หน้ าที
บริ หารกลุ่ มทิ สโก้

คณะกรรมการบริ หาร

พั ฒนาธุ รกิ จ
และกลยุ ทธ์

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการธนาคาร

ควบคุม สิ น เชื อ

ควบคุม การเงินและ
บริ หารความเสี ย ง

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษัท

หมายเหตุ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้ รับการแต่งตั งโดยมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที / วันที  สิงหาคม 

• ดูแลให้ธ นาคารนํานโยบาย
พิจ ารณาสิน เชือ และนโย บาย
พิจ ารณาสิน เชือทีมี ปัญ หาของ
กลุ่ม ไปปฏิบ ัติ
• กํา กับ ดูแล และควบคุ มการ
ปฏิบ ัติต ามนโยบาย พิจ ารณา
สิน เชือ และนโยบายพิจ ารณา
สิน เชือที มีปั ญ หาของกลุ่ม

• ดู แลให้ ธนาคารนํา นโยบาย
และกลยุท ธ์บ ริ หารความ
เสียงของกลุ่ม ไปปฏิ บ ัติ
• กํา กับ ดูแ ล และควบคุ ม
การปฏิ บ ัติตามนโยบาย
และกลยุท ธ์บ ริ หารความ
เสียงของกลุ่ม

บมจ.ธนาคารทิ ส โก้

• กํา หนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม และดู แ ลการ
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายฯทีกํา หนด
• กํา กับ ดู แล และควบคุม การดํา เนิ นงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่ม

• กํา หนดนโยบาย และกลยุท ธ์การบริ ห ารความเสียงโดยรวม
ของกลุ่ม
• กํา กับ ดูแ ล และควบคุ มการบริ ห ารความเสีย งของก ลุ่ม
• ดูแ ลให้ กลุ่มมี ร ะบบบริห ารความเสี ยงทีมี ป ระสิท ธิภ าพ

• กํา หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ใ นการสรรหากรรมการและ
ผู้บ ริ หารระดับ สูง
• เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ คณะกรรมการทีได้ รบั การ
แต่งตั ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หารสู งสุด และทีป รึ กษา
คณะกรรมการต่างๆ (บริ ษัทใหญ่ แ ละธนาคาร)
• จัดให้ มีน โยบายการจ่ายค่าตอบแทนสํา หรับ กรรมการที
ปรึ กษาและพนักงาน
• ดูแ ลให้ การสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนเป็ นไปตาม
หลักการกํา กับ ดูแ ลกิจ การทีดี

บริ ษั ท ทิ ส โก้ ไฟแนนเชีย ลกรุ๊ ป จํา กั ด (มหาชน)

ส่วนที   หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ
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ส่วนที   หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ
บริ ษัทมีคณะกรรมการรวม 5 คณะ ประกอบด้ วย (1) คณะกรรมการบริ ษัท (2) คณะกรรมการบริ หาร (3) คณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี  ตังแต่
 ปี 2553 บริ ษัทได้ ทําการโอนย้ าย
ผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารของกลุ่มทีรั บ ผิ ด ชอบดูแลหรื อกํากับ ส่วนงานหลัก ที มีค วามสําคัญต่อการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ม ทิ ส โก้ มาเป็ น
พนักงานในสังกัด ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได้ มอบหมาย (Secondment) ให้ ผ้ บู ริ หารดังกล่าวไปบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความ
รับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ ายเพือให้ มนั ใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริ หารจัดการบริ ษัทดังกล่าวได้ อย่างเต็มทีภายใต้ นโยบายของกลุ่ม
และแผนทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญในหลายด้ าน เช่น การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และ
1

กฎหมาย เป็ นต้ น โดยคณะกรรมการมีจํานวน  คน แบ่งเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน จํานวน  ท่าน กรรมการทีไม่มีส่วนร่วมบริ หารงาน
จํานวน  ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน  ท่าน ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการ 12 คน ดังนี 
ชือ-สกุล
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3.
.
.
.

นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
ศ. ดร. ปราณี ทินกร
นางภัทรียา เบญจพลชัย

. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
10. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
11. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/
12. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นางกฤษณา ธีระวุฒิ

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยการลาออกมีผลในวันที  มกราคม  ทีประชุมฯ มีมติแต่งตังนายยาสุ

โร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนที
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการทีลาออก) ทังนี
  ขึ นอยูก่ บั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือ
วันที  มกราคม 

1

ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่

“กรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน” หมายความว่า กรรมการทีดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการทีทําหน้ าทีรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยียงผู้บริ หาร และให้ หมายความ
รวมถึงกรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพัน เว้ นแต่จะแสดงได้ วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการทีคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอืน
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กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษั ท ได้ แ ก่ นางอรนุช อภิศัก ดิศิริกุล นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และ
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ โดยนางอรนุช อภิศัก ดิศิริกุล ลงลายมือชือและประทับ ตราสํา คัญของบริ ษั ท หรื อกรรมการสองคนจากรายชือ
ดังต่อไปนี  ลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และ นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
หมายเหตุ: /2 สืบเนืองจากการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / ได้ มีมติเปลียนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทน
บริ ษัท เป็ นดังนี  “นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ กรรมการสองคนจากรายชือดังต่อไปนี ลงลายมือชือร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท นายฮอน คิท ชิง และ นายยาสุโร่ โยชิโคชิ”

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
.
.
.
.

รับผิดชอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เป็ นประธานในทีประชุม เพือหามติและข้ อสรุปในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
เป็ นตัวแทนในการให้ มมุ มองของคณะกรรมการต่อผู้บริหาร
แนะนําและให้ คําปรึกษาแก่สมาชิกของคณะกรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ
. ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม ในกรณีทีประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ เช่น กรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
. ดูแลให้ เกิดความมัน ใจว่าผู้บริหารมีการดําเนินการทีถกู ต้ องและเหมาะสมตามคําแนะนํา และมติของคณะกรรมการ
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุม่ ทิสโก้ และจัดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ เพือบังคับใช้ กับบริ ษัท
ทังหมดในกลุ

ม่ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
จะประกอบด้ วยนโยบายและหลักเกณฑ์ทีสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจการ
บริ หารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศ
สัมพันธ์ ทังนี
  คณะกรรมการต้ องควบคุมดูแลให้ บริ ษัททังหมดในกลุ

่มยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่ม
ทิสโก้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. อนุมตั ิแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุม่ ทิสโก้ ซงึ ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ ว
3. กําหนดและจัดให้ มีการตรวจสอบด้ านกลยุทธ์ (Strategic Audit) เพือติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ ของบริษัท
4. จัดให้ มีบทบัญญัติเกียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5. ติดตามการดําเนินกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดเวลา เพือให้ มนั ใจว่ากรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานดําเนินกิจการตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
6. ดูแลให้ เกิดความมัน ใจว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริ หารจัดการงานของกลุม่ ทิสโก้
7. ดําเนินการให้ กลุม่ ทิสโก้ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ
8. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการรายงานเรืองทีสําคัญต่อคณะกรรมการ
9. ดูแลให้ กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบาย กระบวนการและการควบคุมด้ านบริหารความเสียงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้ วน
10. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ

ดต่างๆ ตามความจําเป็ น และความเหมาะสมเพือดําเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้ านเพือให้
มัน ใจว่าการดําเนินธุรกิจเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้
11. ดูแลให้ กลุม่ ทิสโก้ มีแผนการสืบทอดตําแหน่งงานสําหรับผู้บริหารสูงสุด
12. แต่งตังเลขานุ

การบริษัทเพือดูแลกิจกรรมของกรรมการและจัดการงานขององค์กรทีสําคัญ
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13. ดูแลให้ ธนาคารทิสโก้ และบริษัทย่อยอืนทีมีการอนุมตั ิสินเชือมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และขัน ตอนการควบคุมการอนุมตั ิสินเชือ และเงิน
ลงทุนกับบุคคลทีมีสว่ นเกียวข้ อง
14. ดูแลให้ มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายจัดการของ
กลุ่มทิสโก้ ต่อคณะกรรมการ
15. จัดให้ มีการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ ายจัดการ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยให้ ความสําคัญต่อสัดส่วนหรื อ
จํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
16. ดูแลให้ คณะกรรมการได้ รับข้ อมูลทีเพียงพอทีจะทําให้ สามารถปฏิบตั ิตามอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์
17. รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น
ในเรืองต่อไปนี คณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินงาน ได้ แก่ เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื

อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน หรื อ
การซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ รวมถึงการทํารายการทีเกียวโยงกันและการซื อขายสินทรัพย์
ทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล
ทังนี
 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการชุดอืนๆ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึงดําเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อํานาจดังกล่าว หรื อการมอบอํานาจช่วงต้ องไม่มีลักษณะทีทําให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
(ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ และบริ ษัทย่อยอืนๆ แสดงไว้ ภายใต้ หัวข้ อ
.. และเอกสารแนบ 3
.

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห าร ได้ รั บ การแต่ง ตัง จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดย ณ วัน ที  ธัน วาคม  คณะกรรมการบริ ห ารของ
บริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการ ดังนี 
ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)

กรรมการบริหาร

3. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/

กรรมการบริหาร

4. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยการลาออกมีผลในวันที  มกราคม  ทีประชุมฯ มีมติแต่งตังนายยาสุ

โร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีนายฮิโรฮิโกะ
โนมูระ (กรรมการทีลาออก) ทังนี
  ขึ นอยูก่ บั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือ วันที  มกราคม


ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ และดูแลให้ บริ ษัททังหมดในกลุ

่มปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ภายใต้ ห ลักเกณฑ์ การกํ า กับ แบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการของกลุ่มทิส โก้
ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การ
บริหารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศ
สัมพันธ์
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2.

กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การควบรวมและได้ มาซึง กิจการ พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การใหม่
ของกลุม่ ทิสโก้

3.

พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ ตามทีเสนอโดยประประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้ เพือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ

4.

กํากับ ดูแลและควบคุมการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้

5.

ติดตามการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ รวมทัง กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

6.

ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

7.

แต่งตังกรรมการและผู

้ บริหารของบริษัทย่อยทังหมด


8.

ดูแลให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายงานเรื องทีสําคัญต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารได้ รับข้ อมูล
จาก ฝ่ ายจัดการอย่างเพียงพอทีจะทําให้ สามารถปฏิบตั ิตามอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์

9.

ควบคุมดูแลธุรกรรมทีมีความเสียงสูงของบริษัทย่อย

10. จัดให้ มีนโยบายและระเบียบปฎิบตั ิเกียวกับการปฎิบัติการและการควบคุมทีสําคัญของกลุ่มทิสโก้ ซึงรวมถึงนโยบายการบริ หาร
ความเสียง นโยบายการให้ สินเชือ นโยบายการให้ สินเชือและการลงทุนกับบุคคลทีเกียวข้ อง นโยบายการควบคุมภายใน และ
นโยบายการใช้ บริการจากผู้ให้ บริการภายนอก
11. พิจารณาเรืองเร่งด่วน ซึง ในกรณีปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อทีประชุม
คณะกรรมการเพือรับทราบในการประชุมครัง ถัดไป
12. รายงานการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ
8.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ การแต่งตัง จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดย ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ดังนี 
ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

3. นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

กรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่านมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ กลุม่ ทิสโก้ มีการรายงานทางการเงินทีถกู ต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้ กลุม่ ทิสโก้ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ให้ เป็ นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ และเสนอค่า ตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
 าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพือให้ มนั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ ทิสโก้
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6. ดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกลุ่มทิสโก้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย
เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษั ทเพือดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาทีค ณะกรรมการตรวจสอบเห็น สมควร ในกรณี ที
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี  ซึง อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท
• รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริ ต หรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกียวข้ อง หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาที

คณะกรรมการตรวจสอบกํา หนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเปิ ดเผยการกระทําดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และ
รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

10. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. อนุมตั ินโยบายด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทังประเมิ

นประสิทธิภาพของการบริหารความเสียงด้ านการปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ

ษัทโดย ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการ ดังนี 
ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยการลาออกมีผลในวันที  มกราคม  ทีประชุมฯ มีมติแต่งตังนายยาสุ

โร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีนายฮิโรฮิโกะ
โนมูระ (กรรมการทีลาออก) ทังนี
  ขึ นอยูก่ บั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือ วันที  มกราคม


ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ เพือเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และส่งมอบนโยบายดังกล่าวให้ หน่วยงานกํากับดูแลเมือทวงถาม

2.

คัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพือดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี  ในบริษัท และบริ ษัท
ย่อยทีมีสดั ส่วนรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ รวมของกลุม่
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการชุดอืนต่างๆ ทีได้ รับมอบหมายอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท
• ผู้บริ หารสูงสุด

8-8

ส่วนที   หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ
• ทีปรึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อคณะกรรมการชุดอืน ทีได้ รับมอบหมายอํานาจหน้ าทีแ ละความรั บผิ ดชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการ
3.

ดูแลให้ คณะกรรมการของบริ ษัทในกลุ่มมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลียนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป โดยคณะกรรมการประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆที
หลากหลาย

4.

พิจารณาทบทวน และกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืนให้ แก่กรรมการ ทีปรึกษาและ
พนักงานในกลุ่มทิสโก้ ทีชดั เจนและโปร่งใส ตามข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการ

5.

ดูแลให้ กรรมการได้ รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการทีได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าทีและความ
รับผิดชอบเพิมขึ นควรได้ รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายนัน

6.

กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและพนักงานในกลุ่มทิสโก้ เพือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้ อง
คํานึงถึงหน้ าทีความรับผิดชอบ และความเสียงทีเกียวข้ อง รวมถึงให้ ความสําคัญกับการเพิมมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7.

ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้ โดยพิจารณาข้ อเสนอแนะจากประธานคณะกรรมการบริ ษั ท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพือเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพือพิจารณาอนุมตั ิ

8.

พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิการเลือนตําแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืนๆ ของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้

9.

พิจารณาทบทวนข้ อเสนอเรื องการแต่งตัง การประเมิน ผลงาน การเลือนตําแหน่ง ค่า ตอบแทน และผลประโยชน์ ของผู้บริ ห าร
ระดับสูง และรองลงมาหนึงระดับของกลุม่

10. พิจารณาทบทวนจํานวนรวมผลตอบแทนประจําปี ตามข้ อเสนอของผู้บริ หาร โดยคํานึงถึงผลการปฎิบตั ิงานทังปี
 การสร้ างแรงจูงใจ
ในการทํางานทังในระยะสั

ยและระยะยาว

รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจําปี สําหรับพนักงานในกลุม่ ทิสโก้
11. ดูแลให้ มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มีประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้ เข้ าร่วมอย่างน้ อยปี ละ
ครัง ก่อนการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้
12. ดูแลให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ เพือให้ การ
ดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรืนและต่อเนือง โดยจะดําเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะๆ
13. เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการสรรหา และวิธีการสรรหาไว้ ในรายงานประจําปี
14. เปิ ดเผยนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรู ปแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทัง จัดทํา และเปิ ดเผยรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ การดําเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี
15. รายงานการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ
16. ปฏิ บัติ ก ารอื น ใดตามที ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
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8.1.5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการ ได้ รั บการแต่งตัง โดยมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง ที / วัน ที  สิงหาคม  โดย ณ วัน ที
 ธันวาคม  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการ ดังนี 
ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

2. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายสถิตย์ อ๋องมณี

ทีปรึกษาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กําหนดและพิจารณาทบทวนโครงสร้ าง ขอบเขต และนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฎิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของ
กลุม่ ทิสโก้ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
2. ให้ คําปรึ กษาแก่คณะกรรมการบริ ษัทในเรื องโครงสร้ าง บทบาท อํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบ การปฏิบัติและกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอืนๆ
3. พิจารณาทบทวนกระบวนการประเมินงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดอืนๆ และผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ แนวปฎิบตั ิในการดูแลกํากับกิจการ รวมถึงกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆทีเกียวข้ อง
4. พิจารณาผลการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจัดทําขึน โดยหน่วยงานภายนอกและยืนข้ อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
บริษัท
5. พิจาณาทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการกลุ่มบริ ษัททิสโก้ โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับแนวปฎิบตั ิทีดีเพือการ
พัฒนาในอนาคต
6. ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในเรืองทีเกียวเนืองกับการกํากับดูแลกิจการและแนวปฎิบตั ิ
ในการกํากับดูแลกิจการ
7. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ เป็ นการล่วงหน้ า เพือให้ กรรมการแต่ละคนสามารถจัดเวลาและเข้ า
ร่วมประชุมได้ กรณีทีมีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิมเติมตามความเหมาะสมได้ นอกจากนี  คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท
จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมเอกสารทีใช้ ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมีข้ อมูล ถูก ต้ องครบถ้ ว นและเพียงพอต่อการ
พิจารณา มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณี ให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย
ก่อนการประชุม 7 วัน
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโปร่งใส และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอแก่ผ้ บู ริหารในการนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการทีจะพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถีถ้วน โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพือให้ รายละเอียดเพิมเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง บริ ษัทให้ การสนับสนุนให้ กรรมการทีไม่
เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ นเพืออภิปรายปั ญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย โดยในปี 2556 มีการประชุม
ระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารเป็ นครัง คราวแต่มิได้ มีการบันทึกการประชุมเป็ นทางการ เมือเสร็จสิ นการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริ ษัท
มีหน้ าทีจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนือ หา และความเห็น ซึงจะถูกจัดเก็บไว้ อย่า งมีระเบียบเพือการ
ตรวจสอบ

8-10

ส่วนที   หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในปี  มีดังนี 

ชือ-สกุล

จํ านวนการประชุมทัง หมด (ครัง )
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
4. นางกฤษณา ธีระวุฒ/1ิ
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

/2

คณะกรรมการ
บริษัท

8
8
7

จํานวนครัง ทีเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ กํากับดูแลกิจการ/
บริหาร
พิจารณา
ค่าตอบแทน
12

6
2
5
-

8
3/1
8

12
-

-

-

/2



/1

-

/2

-

/4

-

-

5
-

2
2
2
-

(จากจํานวน  ครัง )

(จากจํานวน  ครัง )

6. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

8

-



7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. นางภัทรียา เบญจพลชัย
9. นายชายน้ อย เผือนโกสุม
10. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ/1
11. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ /1
12. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
13. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
14. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

8
8
/1
6
5
7/5
8
8

11/5
12
12



-

(จากจํานวน  ครัง )

-

-

หมายเหตุ /1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  นางกฤษณา ธี ระวุฒิ และนายชายน้ อย เผือนโกสุม ได้ แสดงความจํานงทีจะไม่ต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้ เลือกตังนายพิ

ชัย ฉันทวีระชาติ และศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท ทังนี
  มีผลตังแต่
 วนั ที  เมษายน  เป็ นต้ นไป
/
ศ. ดร. ปราณี ทินกร ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ

ษัทให้ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
 วนั ที  เมษายน 
/3
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ รับการแต่งตังจากที

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที / เมือวันที  สิงหาคม 
/4
เข้ าร่วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง
/5
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารด้ วยตนเอง  ครัง แต่มีส่วนร่วมในการประชุมผ่านทาง
โทรศัพท์
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.. รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้
... คณะกรรมการธนาคาร
ณ. วัน ที  ธัน วาคม  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี 
ชือ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หาร โดยการ

ลาออกมีผลในวันที  มกราคม  ทีประชุมฯ มีมติแต่งตัง นายยาสุโร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการที
ลาออก) ทัง นี  ขึ นอยู่กับความเห็ นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือวันที  มกราคม


กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/
ชือและจํานวนกรรมการซึง มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท คือ นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ ประธานกรรมการบริ หาร ลงลายมือชือและประทับตรา
สํ า คั ญ ของบริ ษั ท หรื อ กรรมการสองคนจากรายชื อ ดั ง ต่ อ ไปนี ล งลายมื อ ชื อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ บริ ษั ท นายฮอน คิ ท ชิ ง หรื อ
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ หรือ นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
หมายเหตุ: /2 สืบเนืองจากการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ ทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง ที / ได้ มีมติเปลียนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
เป็ นดังนี  “นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ ประธานกรรมการบริ หาร ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อกรรมการสองคนจากรายชือดังต่อไปนีล งลายมือชือร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญบริ ษัท นายฮอน คิท ชิง หรื อ นายยาสุโร่ โยชิโคชิ หรื อ นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล”

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
.
.
.
.

รับผิดชอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เป็ นประธานในทีประชุม เพือหามติและข้ อสรุปในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
เป็ นตัวแทนในการให้ มมุ มองของคณะกรรมการต่อผู้บริหาร
แนะนําและให้ คําปรึกษาแก่สมาชิกของคณะกรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ
. ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม ในกรณีทีประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ เช่น กรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
. ดูแลให้ เกิดความมัน ใจว่าผู้บริหารมีการดําเนินการทีถกู ต้ องและเหมาะสมตามคําแนะนํา และมติของคณะกรรมการ
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ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารทําหน้ าทีควบคุมดูแลให้ ธนาคารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล เพือประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ
และการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1. อนุมตั ิแผนธุรกิจ และแผนการดําเนินงานของธนาคาร ภายใต้ กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้
2. จัดให้ มีบทบัญญัติเกียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
3. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนือง เพือให้ มนั ใจว่ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดําเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
4. ดูแลให้ เกิดความมัน ใจว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริ หารจัดการงานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตังผู
 ้ บริหารระดับสูง
5. ดําเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการรายงานเรืองทีสําคัญต่อคณะกรรมการ
7. ดูแลให้ ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสียง ขันตอน

และการควบคุมสําหรับความเสียงทุกประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะทํา
หน้ าทีอนุมตั ิและควบคุมการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสียง
8. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ

ดต่างๆ ตามความจําเป็ น และความเหมาะสมเพือดําเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้ านเพือให้
มัน ใจว่าการดําเนินธุรกิจเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้
9. ดูแลให้ ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขันตอนการควบคุ

มในการอนุมตั ิสินเชือ และเงินลงทุนกับบุคคลทีมีสว่ นเกียวข้ อง
10. ดูแลให้ มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน ( Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายจัดการของ
ธนาคารต่อคณะกรรมการโดยไม่ลา่ ช้ า
11. จัดให้ มีการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ ายจัดการ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยให้ ความสําคัญต่อ
สัดส่วนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
12. ดูแลให้ คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้ รับข้ อมูลทีเพียงพอทีจะทําให้ สามารถปฏิบตั ิตามอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบได้ อย่าง
สมบูรณ์
13. รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น
14. รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทใหญ่อย่างสมําเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในเรืองต่อไปนี คณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินงาน ได้ แก่ เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของธนาคารทังหมดหรื

อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน
หรื อการซือ หรื อรับ โอนกิจการของบริ ษัทอืน การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ รวมถึงการทํารายการทีเกี ยวโยงกันและการซือ ขาย
สินทรัพย์ทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล
ทังนี
 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการชุดอืนๆ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึงดําเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อํา นาจดัง กล่า ว หรื อ การมอบอํา นาจช่ว งต้ อ งไม่มีล ัก ษณะทีทํา ให้ ผ้ ูรั บ มอบอํา นาจสามารถอนุมัติร ายการทีต นหรื อ บุค คลทีอ าจมีค วาม
ขัด แย้ ง (ตามทีนิย ามไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์) มีส ่ว นได้ เ สีย หรื อ อาจมีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อืนใดกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร

8-13

ส่วนที   หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ
8.1.6.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของธนาคาร ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการของธนาคาร

โดยได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการดังนี 
ชือ-สกุล
1. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
2. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
3. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/1
4. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: /1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หาร โดยการ

ลาออกมีผลในวันที  มกราคม  ทีประชุมฯ มีมติแต่งตัง นายยาสุโร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการทีลาออก) ทัง นี 
ขึ นอยูก่ บั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือวันที  มกราคม 

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการบริ หารของธนาคารทําหน้ าทีควบคุมดูแลให้
ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการ
กํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล
บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1. กํากับดูแลและควบคุมการดําเนินธุรกิจของธนาคารตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเกียวข้ อง
2. อนุมตั ิธุรกรรมทีมีความเสียงสูง หรือเกินอํานาจของฝ่ ายจัดการของธนาคาร
3. พิจารณาเรืองเร่งด่วน ซึง ในกรณีปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยจะรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อทีประชุม
คณะกรรมการเพือรับทราบในการประชุมครัง ถัดไป
4. รายงานการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ
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8.1.6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้ รับ การแต่งตัง จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้ รับ ความเห็น ชอบจากบริ ษัท ใหญ่ คื อ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ดังนี 
ชือ-สกุล
1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
3. นางภัทรียา เบญจพลชัย

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่าน เป็ นชุดเดียวกันกับกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ขอบเขต อํานาจ หน้าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้ าทีควบคุมดูแลให้
ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ รวมทังกฎหมายและกฎระเบี

ยบทีเกียวข้ อง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทีสําคัญในเรืองโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดําเนินกิจการ การควบคุมและ
บริหารความเสียง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1.

สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินทีถกู ต้ องและเพียงพอ

2.

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

3.

เสนอชือบุคคลซึง มีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวตามทีกําหนด
โดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ รวมทังเข้
 าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง

4.

ดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารมีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยเฉพาะในกรณีรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

5.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคาร ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพือดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี  ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร
•

รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

•

การทุจริต หรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน

•

การฝ่ าฝื นกฎหมายและกฎระเบี ยบของหน่ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลทีเ กี ยวข้ อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรื อผู้บ ริ ห ารไม่
ดําเนินการให้ มีการปรับ ปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาทีค ณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อง
เปิ ดเผยการกระทําดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

7.

ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ
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9.

รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่างสมําเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการธนาคารในปี 255 มีดังนี 
ชือ-สกุล
จํ านวนการประชุมทัง หมด (ครัง )
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
4. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
7. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
9. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

คณะกรรมการธนาคาร

จํานวนครัง ทีเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ


7
6

12
-

13
-

7
7
7
7
7
7
7

12
/2

12

13/1
13
13
-

หมายเหตุ /1 เข้ าร่วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง
/2
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารด้ วยตนเอง  ครัง แต่มีส่วนร่วมในการประชุมผ่านทาง
โทรศัพท์

8-16

ส่วนที   หัวข้อที  8 โครงสร้างการจัดการ
8.2

ผู้บริหาร

บริษัททําการโอนย้ ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุม่ ทีรับผิดชอบดูแลหรื อกํากับส่วนงานหลักทีมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ มาเป็ นพนักงานในสังกัดของบริ ษัท โดยได้ รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษัทตังแต่
 ปี  ทั งนี  บริ ษัทได้ มอบหมาย
(Secondment) ให้ ผ้ บู ริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ าย เพือให้ มนั ใจว่า
สามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้ อย่างเต็มทีภายใต้ นโยบายของกลุม่ และแผนทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ ณ วันที 31 ธันวาคม  ประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี 
ชือ-สกุล

ตําแหน่ งในบริษัท

1. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ /1
. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล /1

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการผู้จดั การใหญ่

. นายศักดิชยั พีชะพัฒน์ /1

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /1

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

5. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์ /1

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน /1

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

7. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร /1

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

8. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /1

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

9. นางยุถิกา สนธยานาวิน

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

10. นายชาตรี จันทรงาม /1

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสียง

/1

ตําแหน่ งทีได้ รับมอบหมายในบริ ษัทย่ อย
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชือรายย่อย
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายสินเชือรายย่อย
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอํานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ทีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
-

ผู้บริ หารตามเกณฑ์นิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดับสูง
1. ประสานงานและร่วมแก้ ไขประเด็นสําคัญต่างๆ ระหว่างกลุม่ ธุรกิจ ในด้ านการดําเนินธุรกิจ ปฏิบตั ิงาน และควบคุมความเสียง
2. ดูแลให้ หน่วยธุรกิจต่างๆ ดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้
1. กํากับ ดูแล ควบคุม การปฏิบตั ิงานของผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ เพือความมีประสิทธิภาพและเพือให้ การดําเนินงานสอดคล้ องกับเป้าหมาย
. กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินงาน และแผนธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ เพือนําเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ติดตามดูแลการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกลุ่มทิสโก้ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การดําเนินงานและ
แผนธุรกิจโดยรวมของกลุม่ ทิสโก้ ให้ มีประสิทธิภาพ
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. กํากับดูแลการกํากับดูแลกิจการและโครงสร้ างการบริ หารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึง การปฏิบตั ิการ การบริ หารความเสียง และระบบ
ควบคุม
. ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม่ ทิสโก้ และรายงานให้ กบั คณะกรรมการ
6. ตรวจสอบงบประมาณทางการเงินและการบริหารทรัพยากรของกลุม่ ทิสโก้
. ควบคุมดูแลให้ การทําธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิซงึ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง
นอกเหนือจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน  ราย/ ประกอบด้ วยบุคคล ดังต่อไปนี 
ชือ-สกุล
/ /

. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
2. นายชาตรี จันทรงาม / /

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหารกลุม่ ทิสโก้
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสียง
และรักษาการหัวหน้ าการลงทุน
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ
หัวหน้ าสายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ ากํากับ
หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้ าวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
หัวหน้ าการจัดการทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ าเพิมผลผลิต
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าบัญชี
หัวหน้ ากฎหมาย
หัวหน้ าเทคโนโลยีใหม่และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้ าวิเคราะห์และบริหารข้ อมูลองค์กร
หัวหน้ านิเทศสัมพันธ์
หัวหน้ าบริหารความเสียง
หัวหน้ าบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
หัวหน้ าประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวหน้ าวิจยั ความเสียง
หัวหน้ ากํากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน
หัวหน้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัวหน้ ากํากับ - ธุรกิจธนาคาร
หัวหน้ าธุรการสํานักงาน
หัวหน้ าควบคุมสินเชือ
หัวหน้ าบริการงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ ากํากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์
หัวหน้ าสํานักคณะกรรมการสินเชือ
หัวหน้ าบริหารความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ
4. นายวัศกร เทพทิม
. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
. ดร.กําพล อดิเรกสมบัติ
. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
. นายกุลชาติ เอกวรธรรม
. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
. นางสาวชุตินธร ไวกาสี /2
12. นางสาวณัฎฐิ นี สุวรรณพาณิชย์
3. นายนพวัสส์ ตังบู
 รณากิจ
. นางนริศรา ธนารักษ์ โชค
. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร
6. นายนิพนธ์ วงษ์ โชติวฒ
ั น์
17. นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล
18. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
19. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
20. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
21. นายศีล นวมานนท์
2. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
23. นายสมชาติ ลาภาพงศ์
24. นางสุทธินี เมืองแมน
25. นางสุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข
6. นางสุภาพร อร่ามเธียรธํารง
. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
. นางสาวอารยาภา ศิริพานิช
/

นางอรนุช อภิศกั ดิศ ริ ิ กลุ และ นายชาตรี จันทรงาม เป็ นผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้

/2

ผู้บริ หารตามเกณฑ์นิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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8..1 ผู้บริหารของธนาคาร
ผู้บริ หารของธนาคาร ณ วันที  ธันวาคม  ประกอบด้ วยผู้บริหารดังนี 
ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล /1, 2
นายศักดิชยั 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
นายทรงศักดิ 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 และกฎหมาย
หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสินเชือรายย่อย
หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและประเมินความเสียง 2
หัวหน้ าประเมินความเสียงและบริ หารสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้ าสินเชือเคหะ
หัวหน้ าศูนย์ชําระเงิน
หัวหน้ าเช่าซื อโครงการพิเศษ
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 อรถยนต์

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

ตําแหน่ ง

นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
นางสุวรรณดี ขาวละออ
นายเสถียร เลี ยววาริ ณ
นายโนบุทากะ อิเดะ

หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและประเมินความเสียง 
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน
หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ
หัวหน้ าธุรกิจญีปนุ่

/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) ซึง เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้

/2

ขอบเขต อํานาจ หน้าทีค วามรับผิ ดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํ ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ทําหน้ าทีบริ หารจัดการงานประจําวัน
รวมทังควบคุ

มดูแลให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น

.

1.

วางกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้

2.

ควบคุมดูแลให้ การดําเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้

3.

กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจประจําวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุม่ ทิสโก้

4.

ควบคุมดูแลการให้ บริการ การปฏิบตั ิงาน รวมทังการบริ

หารความเสียงและควบคุมของธนาคาร

5.

ติดตามการดําเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสมําเสมอ

6.

ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริ หารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

7.

ควบคุมดูแลให้ การดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการแต่งตัง นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ เป็ นเลขานุการบริ ษัท มีหน้ าทีรับผิดชอบดําเนินการจัด ทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ดําเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ตามปรากฎในเอกสารแนบ )
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ทกํ า หนดโดยทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงผ่า นการพิจารณาและนํา เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทัง นี  ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องมีจํานวนและส่วนประกอบทีสามารถดึงดูดกรรมการทีมีความสามารถและมีความสําคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการได้ และจะหลีกเลียงการจ่ายค่า ตอบแทนทีมากเกินความจําเป็ น ในการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจะ
พิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทัวไปในอุตสาหกรรม ซึงพิจารณาจากประสบการณ์ ทํางาน ความรู้ ความสามารถ ความตัง ใจและทุ่มเท รวมทัง
คุณประโยชน์ตา่ งๆ ทีกรรมการแต่ละคนสามารถทําให้ กบั บริษัทได้ และเปรียบเทียบกับบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอยู่
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมถึงได้ เทียบเคียงกับค่าเฉลียของบริ ษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสํารวจอัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ ว
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ในกรณีทีค ณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทําหน้ าทีเพิมเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น )
กรรมการรายนันจะได้

รับค่าตอบแทนเพิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทีได้ รับมอบหมาย
หน้ าทีเพิมเติมดังกล่าว สํา หรั บ ค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารจะสอดคล้ องกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท และผลงานของผู้บ ริ ห ารแต่ล ะคน รวมทัง
เป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
การกําหนดค่าตอบแทนจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิตามลําดับอํานาจเพือหลีกเลียงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเพือความโปร่งใส เช่น
ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ทอนุมัติค่า ตอบแทนของกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารอนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสม
อนึง นอกเหนือจากการค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) แล้ ว กลุ่มทิสโก้ มีเพียงการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริษัทย่อยทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรูปแบบและอัตราเดียวกับทีจา่ ยให้ กรรมการบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
8.4.2 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ยประชุม และโบนัส
ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอืนไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่า
จะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว
ทังนี
  ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืนเพิมเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบัติหน้ าที
เพิมเติม จากนัน ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที 3/2556 เมือวันที 26 เมษายน  และทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที / เมือ
วันที  สิงหาคม  ได้ อนุมตั ิจดั สรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นดังนี 
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท / เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ทีปรึกษาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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เบี ยประชุม
(บาท / การประชุม)

,
40,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

50,000

50,000
40,000
-
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ค่าตอบแทนกรรมการในช่วงวันที 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 255 เป็ นดังนี 

รายนามคณะกรรมการ

1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
4. นางกฤษณา ธีระวุฒิ/1/3
. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
6. ศ. ดร. ปราณี ทินกร/2
7. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
8. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
. นายชายน้ อย เผือนโกสุม/1
10. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ/1
11. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์/1
12. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
13. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
14. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท
ค่าตอบแทนราย
เดือน
2,400,000
480,000
480,000
360,000
480,000
480,000
480,000
480,000
160,000
320,000
320,000
480,000
480,000
480,000
7,880,000

คณะกรรมการ
บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และพิจารณา กํากับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทน

ค่าเบี ยประชุม

ค่าเบี ยประชุม

-

-

480,000
385,000
420,000
420,000
1,705,000

590,000
160,000
520,000
560,000
1,830,000

ค่าเบี ยประชุม

รวม

ค่าเบี ยประชุม

200,000

-

150,000
150,000
200,000
700,000

100,000
80,000
80,000
260,000

2,400,000
680,000
960,000
510,000
1,070,000
790,000
1,100,000
1,040,000
160,000
400,000
400,000
865,000
1,100,000
900,000
12,375,000

หมายเหตุ /1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  นางกฤษณา ธีระวุฒิ และนายชายน้ อย เผือนโกสุม ได้ แสดงความจํานงทีจะไม่ต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ โดย
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ เลือกตัง นายพิชัย ฉันทวีระชาติ และศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท ทัง นี  มีผลตัง แต่วนั ที 
เมษายน  เป็ นต้ นไป
/
ศ. ดร. ปราณี ทิ นกร ได้ รับการแต่งตัง จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดํารงตํ าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง แต่วันที
 เมษายน 
/3

ทีประชุมคณะกรรมการ ครัง ที / เมือวันที  เมษายน  มีมติแต่งตัง นางกฤษณา ธีระวุฒิ ให้ ดํารงตําแหน่งทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ ,000 บาท โดยมีผลตังแต่
 เดือนสิงหาคม  เป็ นต้ นไป

ในปี 2556 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจํานวน  ราย ทีปรึกษาคณะกรรมการ จํานวน  ราย ทีปรึกษาคณะกรรมการกํากับดูแล
2

กิจการ จํานวน  ราย และคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ รวมทังผู
 ้ บริหารของบริษัท จํานวน  ราย เป็ นจํานวนรวม ,, บาท โดย
อยูใ่ นรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพ และโบนัสซึง แปรผันตามผลการดําเนินงานของกลุม่ ทิสโก้

2
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ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทย่อย
อนึง สําหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ แล้ ว ในปี  กลุม่ ทิสโก้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรูปแบบและอัตราเดียวกับทีจา่ ยให้
กรรมการบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัทตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแ น่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทังนี
  ไม่รวมถึงสิทธิทีกรรมการ
จะได้ รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อืนเพิมเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ปฏิบตั หิ น้ าทีเพิมเติม
โดยในปี  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการจํานวน  ท่าน คือนายพิชยั ฉันทวีระชาติ (กรรมการอิสระ)
3

โดยเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการธนาคาร ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน  และผู้บริหารของธนาคาร จํานวน 36 ราย (ไม่รวม
ผู้บริหาร 5 รายทีสงั กัดบริ ษัทใหญ่ทีได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ มาบริ หารจัดการธนาคาร) เป็ นจํานวนรวม 147,146,019.22 บาท โดยอยู่
ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพ และโบนัสซึง แปรผันตามผลการดําเนินงานของธนาคาร
นอกจากธนาคารทิสโก้ กลุม่ ทิสโก้ ยงั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับกรรมการบริ ษัทย่อยอืนๆ ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม  อีกเป็ น
จํานวนรวม , บาท
8.4.3 ค่ าตอบแทนอืน
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ยประชุมแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีรถประจําตําแหน่ง
สําหรับประธานคณะกรรมการ โดยบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อม ทะเบียนรถ และประกันภัยรถยนต์ตามทีเกิดขึ นจริงทังหมด

8.5

บุคลากร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ ทิสโก้ มีพนักงานรวมทังหมด

4,146 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็ นพนักงานประจํา 3,674 คน และ
พนักงานสัญญาจ้ าง 472 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี 
31 ธ.ค. 2555 (คน)
31 ธ.ค. 2556 (คน)
1. สายกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย
2. สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท
3. สายจัดการธนบดีและกองทุน
4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม

,065
184
843
577
3,669

2,388
162
935
661
4,146

ในปี 2556 จํานวนพนักงานของกลุ่มทิสโก้ เพิมขึน  คน หรื อร้ อยละ . โดยกลุ่มทิสโก้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นเงิน
2,129,623,319 บาท ซึง ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี ยงชีพ
8.5.1 กองทุนสํารองเลีย งชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้ จดั ตังกองทุ

นสํารองเลี ยงชีพขึ นตามกฎกระทรวงฉบับที 162 (พ.ศ. 2526) เพือเป็ นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุม่ ทิสโก้ ซึง จะทําให้ พนักงานมีเงินออมไว้ ใช้ เมือเกษี ยณอายุ หรื อเมือออกจากงาน ดังนัน เพือให้ พนักงาน
เข้ าระบบการออมในกองทุนสํารองเลี ยงชีพแล้ ว พนักงานจะได้ รับเงินต่อเมือสิ นสมาชิกภาพจากกองทุน และได้ นําเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับ
ที 162 (พ.ศ. 2526) เข้ าเป็ นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตังแต่
 วนั ที 21 มิถนุ ายน 2533 ในนาม
“กองทุนสํารองเลี ยงชีพพนักงานทิสโก้ ซึง จดทะเบียนแล้ ว” พร้ อมทังมี
 ข้อบังคับของกองทุน เพือให้ ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิตา่ งๆ ตังแต่
 การเข้ า
เป็ นสมาชิกจนถึงการสิ นสุดสมาชิกภาพกองทุน

3
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เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุน โดยให้ นายจ้ างหักจากค่าจ้ าง แล้ วนําส่งเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ างตลอดไป
หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้ าง ทังนี
 ขึ นอยูก่ บั ความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้ งเปลียนแปลงการหักเงินสะสมได้
ปี ละ 1 ครัง
เงินสมทบ นายจ้ างจ่ายเงินสมทบให้ แก่กองทุนในวันเดียวกับทีสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนตามอายุงานในอัตราร้ อยละของค่าจ้ าง
ดังนี 
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 ตัง คณะกรรมการ ซึงประกอบด้ ว ยกรรมการทีม าจากการเลือกตัง ของสมาชิก และกรรมการทีมาจากการแต่งตัง ของนายจ้ า ง
กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการทีต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการได้ อีก หากได้ รับการเลือกตัง
หรื อแต่งตังแล้
 วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริ หารกองทุน รวมถึงการกําหนด
นโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทังหมด

นอกจากนี  กลุม่ ทิสโก้ ได้ เพิมทางเลือกนโยบายการลงทุนให้ กับพนักงานทีเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี ยงชีพ
กองทุนสํารองเลี ยงชีพของกลุ่มทิสโก้ โดยการใช้ กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพือให้ สมาชิกได้ เลือกให้ เหมาะสมกับ
ตนเองมากยิงขึ น ทังนี
  กองทุน Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ ประกอบด้ วย 4 นโยบายการลงทุน ได้ แก่ นโยบายตราสารหนี  นโยบายผสม
นโยบายหุ้น และนโยบายทีมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนทีมีสดั ส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้ มากถึง 
ทางเลือก ทังนี
  กองทุนได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเปลียนแปลงนโยบายการลงทุนได้ ปีละ 2 ครัง ในเดือนเมษายน และตุลาคม
8.5.2 นโยบายทัวไปด้ านทรัพยากรบุคคล
เพือเสริ มสร้ างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดนโยบายทัว ไปด้ านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริ ษัท
เพือให้ มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็ นการเพิมประสิทธิ ภาพในการบริ หาร และความต่อเนืองสมําเสมอของงาน เช่น ระบบการบริ หาร
โครงสร้ างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้ อมูลเกียวกับพนักงานเบื องต้ น ในขณะเดียวกันกลุม่ ทิสโก้ ได้ กระจายอํานาจเพือเปิ ดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ ดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพือให้ สามารถแข่งขันได้ ในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายในแนวนโยบายทัว ไปดังต่อไปนี 
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคคลของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนืองจากการสร้ างภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชีพและน่าเชือถือในธุรกิจการเงินมีความสําคัญอย่างยิง กลุ่มทิสโก้ จึงได้ วางแนวคิด
ค่านิยมเพือหล่อหลอมและสร้ างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ ให้ มีทศั นคติเฉพาะทีเหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้ พร้ อมสะท้ อนถึงพฤติกรรมของ
บุคคลอันจะมีสว่ นส่งเสริมให้ องค์กรประสบความสําเร็จ 6 ประการของกลุม่ ทิสโก้ มีดงั ต่อไปนี 
•
•
•
•
•
•

ลูกค้ าเป็ นหลัก (Customer Priority)
ซือสัตย์มีคณ
ุ ธรรม (Integrity)
สร้ างผลงานทีน่าเชือถือ (Reliability)
เชียวชาญอย่างผู้นํา (Mastery)
ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
การให้ คําแนะนํา (Guidance)
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2. การว่ าจ้ างพนักงาน (Hiring)
เพื อ ตอบสนองลัก ษณะอัน หลากหลายของธุ ร กิ จ ในขณะเดี ย วกับ การดํ า รงวัฒ นธรรมของกลุ่ม ทิ ส โก้ ไ ว้ กลุ่ม ทิ ส โก้ จึ ง ใช้ ขี ด
ความสามารถ 3 ประการเป็ นเกณฑ์ในการว่าจ้ างพนักงาน ได้ แก่ ขีดความสามารถด้ านองค์กร (Organizational Core Competencies) ขีด
ความสามารถในการทํางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็ นผู้นํา (Leadership Competencies) ทังนี
  กลุ่มทิสโก้
จะว่าจ้ างพนักงานทีมีทศั นคติและความสามารถทางวิชาชีพทีถกู ต้ องเหมาะสมซึงจะช่วยให้ พนักงานเหล่านัน สามารถพัฒนาศักยภาพ เพือทีจะ
ทํางานร่วมกับกลุม่ ทิสโก้ ในระยะยาวได้
เพือให้ เป็ นไปตามหลักบรรษั ท ภิบ าลทีดี กลุ่มทิส โก้ มีน โยบายทีจะไม่พิจารณาว่า จ้ า งญาติส นิ ท และสมาชิกในครอบครั ว ของ
คณะกรรมการบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้ าหน้ าทีอาวุโสทีมีอํานาจบริ หารด้ วย โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที
จัดหาเครืองมือทีเหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้ างเป็ นความรับผิดชอบของผู้บริหารในสังกัดนันๆ

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
3. การทํางานทีกลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพือส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของความเป็ นบรรษัทภิบาล กลุม่ ทิสโก้ ได้ กําหนด “หลักปฏิบตั ิทางธุรกิจ” (Business Code of Conduct)
ขึ นเพือแสดงความมุง่ มัน ในการเป็ นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี จะต้ องได้ รับการเคารพและปฏิบตั ิตามในทุกสถานทีและทุกโอกาส โดย
ฝ่ ายบริหารจะดําเนินการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เหล่านี ในทุกระดับชัน ซึงพนักงานทีไม่ปฏิบตั ิตาม “หลักปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถทํางานกับกลุม่ ทิสโก้ ตอ่ ไปและจะต้ องถูกขอให้ ออกจากกลุม่ ทิสโก้
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการว่าจ้ างระยะยาว การพ้ นสถานะการจ้ างจะเกิดขึน เฉพาะในกรณีการฝ่ าฝื นหลักการของกลุ่มทิส โก้ การ
กระทําความผิดในทางธุรกิจ การเกษี ยณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทําซึงเข้ าข่ายต้ องออกจากงานตามทีกําหนดในระเบียบและ
ข้ อบังคับทีกลุม่ ทิสโก้ จดทะเบียนไว้ กบั กระทรวงแรงงานเท่านัน เมือใดก็ตามทีกลุม่ ทิสโก้ ไม่สามารถดํารงหน่วยงานหรื อหน่วยธุรกิจใดไว้ ได้ กลุ่มทิส
โก้ จะดําเนินการเท่าทีสมควรเพือหลีกเลียงการเกิดภาวะการว่างงานและเพือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายแรงงานทีเกียวข้ อง โดยจะพยายามให้
พนักงานของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับความเดือดร้ อนน้ อยทีสดุ เท่าทีจะเป็ นไปได้
4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคคล (People Assessment and Development)
4.1 การประเมินผล
การประเมินผลพนักงานจึงเกิดขึน ทุกขัน ตอนนับตังแต่
 การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลือนตําแหน่ง การพัฒนาอาชีพการ
ทํางาน และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้ าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็ นผู้นํา
รวมถึงความสอดคล้ องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้ างคุณค่าบุคคลเริ มต้ นจากคุณภาพของบุคคลทีมีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อมของกลุม่ ทิสโก้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าทีจดั หาเครืองมือในการประเมินให้ ในระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจแต่
ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้ เครืองมือดังกล่าวภายใต้ คําแนะนําของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพือให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของแต่
ละแห่ง โดยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคคลขององค์กรไว้ ได้ ในขณะเดียวกัน
4.2 การพัฒนาบุคคล
เพือให้ องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง การพัฒนาพนักงานซึง เป็ นทรัพยากรทีสําคัญทีสดุ จึงถือเป็ นนโยบายทีสําคัญของ
กลุม่ ทิสโก้ เพือให้ เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายสนับสนุนให้ มีการพัฒนาทังในส่
 วนของความต้ องการขององค์กรและการพัฒนา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทังนี
  เพือให้ เกิดการพัฒนาทียงั ยืนด้ วยการเรี ยนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนือง วัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ของพนักงานนีจ ะ
ส่งผลให้ กลุม่ ทิสโก้ พฒ
ั นาเป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนืองต่อไป
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การวางแผนพัฒนาบุคคลนี  คํานึงถึงสมรรถนะ  ด้ าน คือ ด้ านสมรรถนะทัว ไป ด้ านธุรกิจ ด้ านความรู้เฉพาะทาง และด้ านการ
บริหารจัดการ ซึง จะคํานึงถึงสมรรถนะทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งนัน ๆ เป็ นสําคัญ
ในระดับองค์กร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าทีวางแผนการพัฒนาพนักงาน เพือสร้ างสมรรถนะทีจําเป็ นในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพือประโยชน์ในการแข่งขันของบริ ษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลมีหน้ าทีให้ คําแนะนําในด้ านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพือให้ การเรี ยนรู้และการพัฒนาต้ นทุนด้ านบุคลากรมีประสิทธิ ภาพสูงสุดและเป็ นการ
เพิมค่าให้ กบั ธุรกิจโดยรวม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้ าทีเก็บบันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ ทิสโก้ ไว้ ด้วย
5 การบริหารความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพือเป็ นแรงกระตุ้นสําหรับพนักงานและเพือเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั องค์กร พนักงานทุกคนมีโอกาสก้ าวหน้ าในชีวิตการทํางาน
ทังในระดั

บเดียวกันและในระดับสูงขึน กลุ่มทิสโก้ เน้ นเรื อง “การเลือนตําแหน่งจากภายใน” สําหรับตําแหน่งงานทีว่างอยู่ ยกเว้ นในกรณีทีภายใน
องค์กรไม่มีผ้ ทู ีเหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชันของตํ

าแหน่งต่าง ๆ คํานึงถึงระดับ และความเหมาะสมของสมรรถนะ
ของพนักงานเป็ นสําคัญ
กลุ่มทิสโก้ เปิ ดกว้ างสําหรับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในชีวิตการทํางานในทุกระดับชัน ภายในกลุ่มทิสโก้ ทงภายในหน่
ั
วยธุรกิจ
เดียวกันและข้ ามหน่วยงาน การสือสารเกียวกับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในชีวิตการทํางานระหว่าง หัวหน้ าสายงานและพนักงานจะต้ องกระทํา
อย่างเปิ ดเผยเพือความโปร่งใสและเพือให้ ความคาดหวังเป็ นทีเข้ าใจโดยชัดเจน
6 การบริหารผลงาน (Performance Management)
การบริหารผลงานมีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างให้ พนักงานมีความมุ่งมัน ในการให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า และเพือสร้ างสัมพันธภาพ
และความไว้ เนือ เชือใจระหว่างหัวหน้ าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริ หารผลงานเป็ นความรับผิดชอบอันสําคัญของหัวหน้ าทุกคนทีมี
บทบาทหน้ าทีในการกํากับดูแล การให้ คําแนะนําและการชี แนะแนวทางอย่างสมําเสมอเป็ นเครืองมือทีดีทีสดุ ในการพัฒนาผลงานและในการช่วยให้
พนักงานได้ พฒ
ั นาทักษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึงเน้ นการประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีต้องการเป็ น
ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้ าทุกคน โดยหัวหน้ าจะต้ องมีความตังใจ
 และความสามารถในการใช้ ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ซึง องค์ประกอบ
ของระบบและวิธีการบริ หารผลงานได้ แสดงไว้ ในแนวทางและคู่มือปฏิบตั ิซึงประกอบนโยบายนี  โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าทีพฒ
ั นาปรับปรุ ง
และรักษาแนวทางและคูม่ ือปฏิบตั ิดงั กล่าว
7 ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีสําคัญทีสดุ ทีจะต้ องดูแลในเรื องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพือให้ พนักงาน
ทํางานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้ จึงได้ จดั ให้ มีการตรวจร่างกายพนักงานประจําทุกปี เพือให้ พนักงานได้ ทราบถึงสุขภาพของตนเองเพือการดูแล
รักษาทีเหมาะสม และจัดให้ มีห้องพยบาลในสถานทีทํางานเพือเพิมความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่ วย นอกจากนัน กลุ่มทิสโก้ ยงั มีการจัด
โปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้ พนักงานออกกําลังกายอย่างต่อเนือง เพือสร้ างสุขภาพทีดีและลดโอกาสการเจ็บป่ วยของพนักงานอีกด้ วย
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการให้ ค่าตอบแทนทีดี มีโครงสร้ า งทีเป็ นธรรมและมีผลในการจูงใจให้ กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ ใช้ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพือให้ สอดคล้ องกับลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทังแบบคงที

และผันแปร รวมถึงประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์สวัสดิการอืนๆ
กลุม่ ทิสโก้ ใช้ ระบบการบริหารค่าจ้ างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้ างซึงผนวกการแบ่งระดับชันและลั

กษณะของประเภทงาน
เพือให้ ระบบนี มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ ากับการเปลียนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้ างของระบบนี มีความยืดหยุน่ มากพอทีจะให้
รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความชํานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทังในระดั

บผู้เชียวชาญและพนักงานทัว ไป
ในการกํ าหนดค่า ตอบแทนจะใช้ ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้ อกํา หนดด้ านความเป็ นธรรมภายในของกลุ่มทิส โก้ เป็ นเกณฑ์
กลุ่มทิสโก้ ยงั พิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านัน ทีเป็ นแรงจูงใจสําหรับพนักงาน การตังเป
 ้ าหมายร่วมกันระหว่างหัวหน้ าและพนักงานผ่าน
ระบบบริ หารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างกัน การพัฒนาและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็ นสิงสําคัญทีจะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีคา่ ไว้ ได้ อย่างดี
กลุม่ ทิสโก้ ให้ รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในกรณีดงั ต่อไปนี 
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7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบ
งานทุกตําแหน่งในกลุม่ ทิสโก้ มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบไว้ จากการทํา Job Evaluation งานแต่ละตําแหน่งมี
การกําหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ ซึงเป็ นผลจากการสํารวจข้ อมูลของตลาด และการเปรี ยบเทียบบรรทัดฐาน (Benchmarking) ผู้ทํางานจะได้ รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานนัน ๆ ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม
ทัศนคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศักยภาพในการมีสว่ นส่งเสริมธุรกิจ
7.2 ค่าตอบแทนตามผลงาน
วัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะกําหนดและตกลงกันในตอนต้ นปี พนักงานทีสามารถทําได้ ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้ รับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอืนใดตามทีกลุม่ ทิสโก้ ประกาศกําหนด
ประเภทธุรกิจทีแตกต่างกันในกลุม่ ทิสโก้ สามารถได้ รับค่าตอบแทนในรูปแบบทีแตกต่างกันไปตามทีฝ่ายบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที
บริหาร และกรรมการอํานวยการเห็นสมควร ทังนี
  เพือผลสําเร็จของธุรกิจ
8 การดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับด้ านแรงงานอย่างเคร่ งครัด การดําเนินการใดๆ ทังหมดในด้

านทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ ทิสโก้ ในส่วนทีเกียวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพือให้ สามารถจัดการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม นโยบายและ/หรื อการ
ดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลใดๆ ทีขดั กับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายแรงงานทีได้ กําหนดออกมาใหม่
การเก็บบันทึกข้ อมูลเกียวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้ จะรวมอยู่ทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพือการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทังในระดั

บสูง
และระดับทัว ไป การโอนหรือเปลียนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้ จะต้ องดําเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตั ิด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุม่ ทิสโก้
9 การวางแผนสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Planning)
เพือเป็ นการเตรียมองค์กรให้ พร้ อมสําหรับอนาคต งานในตําแหน่งสําคัญๆ ทังหมดจะต้

องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอดตําแหน่งและมีการ
วางแผนการพัฒนาไว้ โดยละเอียด การวางแผนรับช่วงงานจะกํากับดูแลโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร กรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ทังนี
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัททําหน้ าทีดแู ลให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หารสูงสุด
ของบริ ษั ทในกลุ่มทิสโก้ เพือให้ การดําเนินธุรกิ จเป็ นไปอย่างราบรื นและต่อเนื อง โดยจะดําเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะๆ ตลอดจน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะทําหน้ าทีคดั เลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพือดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยทีมีสดั ส่วนรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ รวมของกลุม่
.5. งานด้ านการพัฒนาองค์ กร
กลุ่มทิสโก้ ยังคงดํา เนิ น โครงการเพือการพัฒนาอย่า งต่อเนื อง ตามหลักการทีม่งุ เน้ น ไปสู่ค วามเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning
Organization) โดยได้ มีการจัดตังบริ
 ษัทศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็ นหน่วยงานซึง มีเป้าหมายในการวางแผนการ
พัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพือเสริมสร้ างความรู้ความสามารถให้ กบั องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล, การเพิมผลผลิต, และ
การพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นํา โดยการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในทุกระดับชัน เพือพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับทรัพยากรบุคคล
ให้ ส ามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มประสิท ธิ ภาพ ซึงสิงเหล่านี ไ ด้ ทํา ให้ เกิด การเปลียนแปลงต่อองค์ กรอย่างมากและนํ า มาซึงการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนือง โดยระหว่างปี กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี 
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. โครงการพัฒนาพนักงานเพือเพิมศักยภาพการแข่ งขันให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.1 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีให้ บริการธนกิจสาขา (Teller Academy)
กลุ่มทิสโก้ ได้ มีการร่างหลักสูตรเฉพาะเพือพัฒนาเจ้ าหน้ าทีให้ บริ การธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้ มีความรู้และทักษะทีจะ
เป็ นในการให้ บริการได้ อย่างเชียวชาญ โดยยังคงคํานึงถึงการบริ การความเสียงทีเกียวข้ องได้ อย่างเหมาะสม และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับ
ลูกค้ าได้ โดยมีการจัดอบรมสําหรับพนักงานใหม่ทุกคน และมีการจัดการอบรมซํ าเป็ นระยะ ๆ อย่างสมําเสมอ สําหรับพนักงานทีออกไปปฏิบัติ
หน้ าทีในสาขาๆ ของธนาคาร อย่างต่อเนือง
1.2 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีลูกค้ าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager)
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีลกู ค้ าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Managers) ให้ มีความเชียวชาญและมีความรู้ทางด้ าน
การเงินอย่างครบถ้ วน กว้ างขวาง และเหมาะสมกับอุปนิสยั ทางการเงินของลูกค้ า เพือทีจะให้ บริ การลูกค้ าในทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการขยาย
ทีมขายและบริการลูกค้ าตามแผนงานหลักขององค์กรเป็ นไปได้ อย่างราบรืน
1.3 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีสินเชือเช่ าซือ รถยนต์ (Smart CMR Program)
พนักงานเจ้ าหน้ าทีสินเชือเช่า ซือ รถยนต์ (CMR-Car Marketing Representative) มีบทบาทสําคัญ ในการนําเสนอและให้
คําแนะนําผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อย กลุม่ ทิสโก้ จงึ ได้ กําหนดหลักสูตรอบรมเพือให้ พนักงานได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกียวกับบทบาทหน้ าทีของการ
เป็ น CMR และให้ พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อยครบวงจร พร้ อมฝึ กทักษะทีเกียวข้ องเพือให้ บริการได้ อย่างเป็ นมืออาชีพ
1.4 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีสินเชือรายย่ อย (Micro Finance Training Program)
โครงการอบรม Somwang Training Program เป็ นโครงการอบรมทีครอบคลุมกลุ่มพนักงานทีเกียวข้ องในธุรกิจ Micro Finance
โดยฝึ กอบรมทังภาคทฤษฎี

และปฏิบตั ิให้ กบั พนักงานสินเชือและพนักงานให้ บริ การสินเชือ รวมถึงหัวหน้ าทีมบริ หาร ผู้อนุมตั ิสินเชือ และวิทยากรผู้
ถ่ายทอดความรู้ เพือให้ เกิดความเข้ าใจในการดําเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกัน และพร้ อมให้ บริการได้ อย่างมีประสิทธิผล
1.5 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริการและสนับสนุนสินเชือรายย่ อย (DSS-Delivery Service & Support)
โครงการอบรม Delivery Service & Support เป็ นโครงการอบรมทีพฒ
ั นาพนักงาน DSS ให้ มีความรู้ในด้ านสินเชือและการ
ดําเนินการเบื องต้ น เพือให้ สามารถสนับสนุนธุรกิจสินเชือรายย่อยทีเติบโตของทิสโก้ ได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.6 โครงการพัฒนาผู้แนะนําสินเชือเพือการเคหะ
โครงการพัฒนาผู้แนะนําสินเชือเพือการเคหะเป็ นโครงการอบรมทีให้ พนักงานสินเชือรายย่อย ได้ มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ
ธุรกิจสินเชือบ้ าน และวิธีการนําเสนอสินเชืออย่างถูกต้ อง รวมทังกระบวนการทํ

างาน และการนําเสนอความคุ้มครองและการทําประกันทีเกียวข้ อง
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Program)
กลุ่มทิสโก้ มีการพัฒนาผู้บริ หารอย่างต่อเนือง เพือสนับ สนุนการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ ซึงทําให้ มีการเปลียนแปลง ทัง ในแง่ของ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ การให้ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลียนวิสยั ทัศน์ของทิสโก้ แบรนด์เป็ น "ทิสโก้ โอกาสสร้ างได้ " ดังนัน ผู้ดํารง
ตําแหน่ง “หัวหน้ างาน” ในทุกระดับทีเป็ นพลังขับเคลือนองค์กรทุกคน ถือเป็ นบุคลากรทีมีความสําคัญยิงต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้ องตระหนักและ
เข้ าใจถึงบริบทภายนอกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว (External Change) เพือการปรับตัวให้ ทนั แต่ยงั จะต้ องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ ทีมงาน
ภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้ าใจและสามารถปรับเปลีย นกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการทํางาน ให้ รวดเร็วต่อการเปลียนแปลงภายนอกได้
ด้ วย และเพือให้ การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในทุกระดับเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์
 กร จึงกําหนดให้ มี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร
TISCO Leadership Program" สําหรับพนักงานระดับหัวหน้ างานทุกคน โดยแบ่งเป็ นโครงการสําหรับผู้บริ หารระดับกลาง และผู้บริ หารระดับต้ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ รับความรู้ เทคนิคและเรี ยนรู้ศิลปะการเป็ นผู้นําทีดี มีความสามารถทัง ในด้ านความเข้ าใจเรื ององค์กร
ความสําคัญของภาวะผู้นํากับการบริหารคน การทําความเข้ าใจประเภทของลูกน้ อง เรี ยนรู้สไตล์การบริ หารงานของตนเอง เพือรับมือกับองค์กรยุค
ใหม่ และสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี  ยังมีการเชิญผู้บริ หารจากหน่วยงานภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายแลกเปลียนประสบการณ์ในด้ านการบริ หาร เพือเปิ ดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริหารด้ วย
3. การฝึ กอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้ าทีงาน ทัง ความรู้เฉพาะทาง
ความรู้ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพือส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้และทักษะทีเกียวข้ องในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผน
ฝึ กอบรมตาม Training roadmap ทีเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุนให้ พนักงานได้ เข้ าอบรมอย่างต่อเนือง
ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กอบรมทีจดั โดยหน่วยงานภายใน และการฝึ กอบรมทีจดั โดยสถาบันภายนอก
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. โครงการปลูกฝั งค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญในการตระหนักรู้และส่งเสริ มให้ พนักงานยึดมัน ในค่านิยมองค์กร คือ ความเชียวชาญ (Mastery) ความ
ซือสัตย์ (Integrity) ความน่าเชือถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ า (Customer Focus) นอกจากนี  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
 การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมอืน ๆ และได้ เพิมกิจกรรมส่งเสริ มให้ พนักงานถ่ายทอดความรู้เบื องต้ นด้ านการเงิน
ผ่านการจัดแคมป์วิชาการให้ กบั นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ และส่งเสริ มการแสดงออกและนําค่านิยมขององค์กร
มาใช้ ในการปฏิบัติหน้ าที ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Financial Architect of the Month เป็ นต้ น โดยมีการตังที
 ม
พนักงานสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบและวางกลยุทธ์ ด้านความสัมพันธ์ ภายในองค์กร เพือดูแลและส่งเสริ มวัฒนธรรม ค่านิยม และสิงแวดล้ อมใน
องค์กร เป็ นการเฉพาะอีกด้ วย
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

9.1.1 การกํากับดูแลกิจการ
กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นการให้ บริ การทางการเงินทีทันสมัย สร้ างสรรค์ และเหมาะสม เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยยึดมันใน
มาตรฐานสูงสุดด้ านจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการทีดี ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจต้ องดําเนินควบคู่ไปกับการเป็ นพลเมืองทีดีของสังคมและการ
ดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทีเกียวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี  คูแ่ ข่ง สังคม และสิงแวดล้ อม
กลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) อ้ างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึง ครอบคลุมโครงสร้ างการกํากับดูแล แนวปฏิบตั ิในการกํากับ
ดูแลกิจการ โครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน หน้ าทีของหน่วยงานกํากับดูแล และนโยบายการปฏิบตั ิงานแบบรวมศูนย์ เพือให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ อย่างเคร่งครัด
กลุ่มทิสโก้ ได้ จัดทํา “แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Code of Conduct) เพือเป็ นแนวทางให้ แ ก่
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง เพือให้ มนั ใจว่าบริ ษัทใน
กลุม่ ทิสโก้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังเพื
 อสนับสนุนให้ บริ ษัทใน
กลุม่ ทิสโก้ มีการบริหารจัดการด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการทีกลุ่มทิสโก้ ยึดเป็ นหลักในการดําเนิน
ธุรกิ จมาอย่างต่อเนือง แบ่งเป็ น 5 หัว ข้ อหลักกล่าวคือ สิท ธิ ข องผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่า งเท่า เทียมกัน บทบาทของผู้มีส่ว นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tisco.co.th) นอกจากนี  บริษัทยังจัดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิและคูม่ ือปฏิบตั ิงาน เพือให้ คณะผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานถือปฏิบตั ิในด้ านต่างๆ เช่น การจัดการข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า การป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การควบคุมข้ อมูล
ภายใน การรักษาความลับ และการซื อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็ นต้ น
เพือให้ มนั ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้ าใจเกียวกับกฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังจรรยาบรรณธุ

รกิจ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที
ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม บริ ษัทดําเนินการให้ พนักงานทุกคนทําแบบทดสอบเกียวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงานและนโยบายทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Policy Testing) เป็ นระยะๆ ผ่านระบบ Intranet ของบริ ษัท และนําผลทีได้ มาประเมินระดับความรู้และความเข้ าใจของ
พนักงานเพือดําเนินการสือสารให้ พนักงานมีความเข้ าใจอย่างทัว ถึง พร้ อมตระหนักถึงหน้ าทีของตนในการส่งเสริ มการกํา กับดูแลกิจการทีดีของ
องค์กรต่อไป โดยบริ ษัท ปรับปรุ งและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับ กฎหมายและระเบียบทีเปลียนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึง
กําหนดให้ พนักงานทีทําแบบทดสอบได้ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทีกําหนดศึกษาหาความรู้เพิมเติมและทําแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากพนักงาน
ปั จจุบนั ทีต้องทําแบบทดสอบซึงถือเป็ นส่วนหนึงของตัวชี วัดผลการดําเนินงานแล้ ว พนักงานทีเข้ าทํางานระหว่างปี ทุกคนจะต้ องทําแบบทดสอบ
ดังกล่าวด้ วย นอกเหนือจากการเข้ าฟั งกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ผลการทดสอบเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เช่นกัน
จากความมุง่ มัน ในการนําการกํากับดูแลกิจการทีดีมาใช้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม โครงสร้ าง และความจําเป็ น
ขององค์กร ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆ เช่น การได้ รับรางวัลองค์ กรโปร่ งใสประจําปี  (NACC Integrity Award
2012) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึงเป็ นการแสดงถึงการเป็ นหนึงในองค์กรชันนํ
 าทีดําเนินธุรกิจด้ วย
ความโปร่งใส มีจริยธรรมและซือสัตย์สจุ ริต การได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ เป็ นคณะกรรมการแห่ งปี -ดีเด่ น / (Board of the Year
for Distinctive Practices) และประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่ งปี (Audit Committee of the Year) โดยความร่วมมือจาก 
สถาบัน ได้ แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึงเป็ นเครื องหมายสําคัญทีแสดงถึงความมุ่งมัน และ
ทุม่ เทของคณะกรรมการบริ ษัทในการทําหน้ าทีอย่างโปร่งใส เต็มกําลังความสามารถ ยึดมัน ในจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ คํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น และให้ ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้าและเจ้ าหนี  คู่แข่ง พนักงาน รวมทังสั
 งคมและสิงแวดล้ อม
อย่างต่อเนือง
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นอกจากนี  บริ ษัทยังได้ รับ การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี  โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ “ดีเลิศ” และเป็ น 1 ใน 96 บริ ษัทจดทะเบียนทีได้
คะแนนเต็ม  คะแนน จากจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีเข้ าร่วมโครงการประเมินทังหมด

475 บริษัท รวมทังยั
 งได้ รับ รางวัลเกียรติยศแห่ งปี SET
Awards 2556 ประเภทรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยียม (Top Corporate Governance Report Awards) จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึงรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลทีมอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนทีมีความโดดเด่น
ด้ านรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยพิจารณาจากข้ อมูลทีบริษัทจดทะเบียนเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ
56-1) รายงานประจําปี เว็บไซต์ รวมทังหนั
 งสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี รางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลทีกลุ่มทิสโก้
ได้ รับมาแล้ วถึง 4 ครัง ด้ วยกัน นอกจากรางวัลทีกล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทยังได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทีมีการปฎิบตั ิตาม
หลักบรรษัทภิบาลระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) พิจารณาจากข้ อมูลทีบริ ษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนเอกสารเผยแพร่อืนๆ
ของบริ ษั ท อีกด้ ว ย บริ ษัท จะรายงานผลการประเมิน ดังกล่า วให้ ค ณะกรรมการกํ า กับดูแ ลกิจการของบริ ษั ทรั บ ทราบ และนํ า เสนอทีประชุม
คณะกรรมการ พร้ อมกับพิจารณาข้ อเสนอแนะเพือนําไปพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทังในประเทศและต่

างประเทศอย่างสมําเสมอ เพือชี แจงนโยบาย
แลกเปลียนความคิดเห็นและตอบข้ อซักถามต่างๆ บนหลักการดําเนินกิจการบนพื นฐานของความน่าเชือถือและเป็ นมืออาชีพ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกกลุม่
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้เป็ นเจ้ าของบริษัททีแท้ จริง โดยการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มอย่างเสมอภาค สิทธิขนั  พื นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสาร
ข้ อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านทางช่องทางทีเข้ าถึงได้ ง่ายและในเวลาทีเหมาะสม การเข้ าร่วมประชุมเพือใช้ สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น
เพือเลือกตัง หรื อถอดถอนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึงเรื องอืนๆ ทีมี
ผลกระทบอย่างมีนัยต่อบริ ษัท เป็ นต้ น นอกจากนีบ ริ ษัทยังส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ ของตนอย่างเต็มที โดยการอํานวยความสะดวกและจัดหา
ช่องทางอันเป็ นการเอื อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่ย่งุ ยาก เช่น การให้ ข้อมูลสําคัญผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท การจัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์เพือติดต่อสือสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง
เป็ นกรรมการ และการอํานวยความสะดวกในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย (ทังผู
 ้ ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล และนักลงทุนสถาบัน) เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิในทีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพือเชิญผู้ถือหุ้นเข้ า
ร่วมประชุม พร้ อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สําหรับผู้ถือหุ้นทัว ไป) แบบ ข. (สําหรับผู้ถือหุ้นทัว ไป) และแบบ ค. (สําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที
แต่งตังให้
 คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนเข้ าร่วมประชุมแทน
นอกจากนี  บริ ษัทได้ ติดต่อนักลงทุนสถาบันทีเป็ นกองทุนหรื อ Custodian เพือส่งตัวแทนเข้ าร่ วมประชุม และอํานวยความสะดวกในการช่วย
ตรวจสอบเอกสารการเข้ าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้ า รวมถึงการให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามต่างๆ อีกด้ วย
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึง ต้ องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ นสุดของรอบปี บัญชีแล้ ว
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานทีทีคณะกรรมการกําหนด ทังนี
  ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดอาจ
ั
เข้ าชือทําหนังสือร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้ องขอนัน จะต้ องระบุถึงวัตถุประสงค์ของ
การเรียกประชุม เมือมีคําร้ องขอเช่นว่านัน คณะกรรมการจะต้ องกําหนดวัน เวลา และสถานทีทีจะประชุม โดยวันนัดประชุมทีกําหนดจะต้ องไม่ช้า
กว่า 1 เดือนนับจากวันทีได้ รับหนังสือร้ องขอ
บริ ษัท ให้ ความสํา คัญ กับ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิง ด้ วยเป็ นโอกาสสํา คัญ ทีผ้ ูถือหุ้น จะสามารถใช้ สิท ธิ เพือ มีส่วนร่ ว มใน
การพิจารณาตัดสินใจในเรืองสําคัญต่างๆ ของกิจการ ซึง ได้ อํานวยความสะดวกในเรืองต่างๆ ดังนี 
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ส่วนที   หัวข้อที   การกํากับดูแลกิ จการ
•

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
 นกรรมการ

บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทซึง ถือหุ้นอย่างน้ อย , หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ  ของหุ้นทีออกและ
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ

ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ เสนอเรืองทีเห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติทีเหมาะสมเป็ นกรรมการมายังบริ ษั ท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาทีเหมาะสมและเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถนําส่งข้ อเสนอมายังบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรู ปแบบและวิธีการทีบริ ษัท
กําหนด ในส่วนของวาระการประชุมนัน คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น สําหรับข้ อเสนอเกียวกับบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
 นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
และเสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สําหรับเรื องทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมชี แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์
ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอืนทีเหมาะสมต่อไป
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 นัน บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิมระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
 นการล่วงหน้ า ตัง แต่วันที  ตุลาคม   มกราคม  โดยบริษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิมวาระ รวมทังกํ
 าหนดระยะเวลา
สิ นสุดการเสนอเพิมวาระเพือให้ คณะกรรมการพิจารณาได้ ว่าจะบรรจุ หรื อ ไม่บรรจุเป็ นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชือบุคคลผู้ทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดเลือกและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพือเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
 นกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ แจ้ งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
•

การแจ้ งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริ ษัทจัดทําเอกสารการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั

งกฤษ และเปิ ดเผยให้ นักลงทุนทราบเป็ นการทัว ไปล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยแจ้ งการเปิ ดเผยให้ ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้ อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัท
เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ในขณะทีบริ ษัทจะดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมทัง เอกสารประกอบการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามทีกฎหมายกําหนด ทังนี
  รายละเอียดที
ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารทีจดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นข้ อมูลเดียวกันประกอบด้ วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
(3) ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (4) ข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดเรื องการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ
(ว่าด้ วยเรื องจํานวน การเลือกตัง และวาระของกรรมการ) และเงินปั นผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจําปี (7) แบบหนังสือมอบฉันทะ
() หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (9) แผนทีสถานทีประชุม และ (10) ซองธุรกิจตอบรับ นอกจากนี  บริ ษัทยังลงประกาศ
บอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้ วย ทังนี
  รายละเอียดวาระ
การประชุมระบุชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็

นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี 2556 บริ ษัท ได้ แ จ้ งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
 วนั ที  กุมภาพันธ์  และเปิ ดเผยเอกสารการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั

งกฤษ ให้ นักลงทุนทราบเป็ น
การทัว ไปผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
 วนั ที 25 มีนาคม 2556 ในขณะที
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ

มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตังแต่
 วนั ที 5 เมษายน 2556
•

การเข้ าร่วมประชุม

บริษัทจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีเพือตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกียวกับ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเพือรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าได้ ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น บริ ษัทได้ นําระบบ
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียนพร้ อมทัง จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นด้ วย ส่งผลให้ การลงทะเบียนเป็ นไปด้ วยความ
รวดเร็ว และถูกต้ อง นอกจากนี  ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพือใช้ สิทธิออกเสียงในวาระทียงั มิได้ ลงคะแนน
ได้ อีกด้ วย สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอืน รวมถึง ผู้บริ หาร หรื อ กรรมการ
ของบริ ษัทเข้ าประชุมแทนนัน บริ ษัทได้ เสนอชือกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้ อมประวัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริ ษัทได้ แนบหนังสือ
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มอบฉันทะทีผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนซึง นําส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี  ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอืน และ
หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ อีกด้ วย
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 255 บริ ษัทได้ เสนอชือกรรมการอิสระพร้ อมประวัติ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ
จํานวน  ท่าน ได้ แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริ ษัทได้ แนบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ซึง ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนีผ ้ ถู ือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะประเภทอืนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ อีกด้ วย
•

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามเกียวกับบริษัทและวาระการประชุมเพือให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี แจงใน
วันประชุมผ่ านทางโทรสารและจดหมายอิ เลคทรอนิ กส์ ถึ งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นการล่วงหน้ า ในวันประชุมผู้ถื อหุ้น ประธานที ประชุม
จะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรืองทีเสนอ บริษัทจะดําเนินการอย่างดีทีสดุ ให้ กรรมการทุกคน ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทั งผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพือชี แจงข้ อซักถามอีกด้ วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็ นทีกระจ่าง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 กรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมครบทุกท่าน (12 ท่าน) โดยมีผ้ ูบริ หารระดับสูงของ
กลุม่ ทิสโก้ และผู้สอบบัญชี ได้ เข้ าร่วมประชุม ทังนี
 มีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
•

การดําเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลําดับทีกําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นทีมาประชุมผู้ถือหุ้น หรื อผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง
ในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั
ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ มพิจารณา
ระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้ งจํานวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุม รวมทังแจ้
 งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน
คะแนนเสียงทีต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบ
ฉัน ทะให้ มาร่ ว มประชุม มีสิท ธิ ออกเสียง  เสียงต่อ  หุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาเลือกตัง กรรมการซึงใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ในการออกเสียงลงคะแนน เพือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพือให้ การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันมาก
ทีสดุ บริ ษัทนําบัตรลงคะแนนมาใช้ ในทุกวาระรวมทังวาระการพิ

จารณาเลือกตัง กรรมการ ทัง นี  บริ ษัทได้ จัดให้ มีบุคคลภายนอกทําหน้ าทีดแู ลให้
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ถูก ต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัท เมือเสร็ จสิน การตรวจนับ คะแนน จะประกาศผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีลงมติ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริ ษัท การประชุมดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
บริษัท โดยเรียงตามวาระทีระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเพิมหรื อสลับลําดับวาระการประชุม หรื อเปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่แจ้ ง
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า นอกจากนี บริษัทได้ มอบหมายให้ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้ทําหน้ าทีดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไป
อย่างโปร่งใสถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ จดั เจ้ าหน้ าทีเข้ าสังเกตการณ์ในการ
ลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผู้ถือหุ้นไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ทังที
 เป็ นผู้บริหารหรือไม่เป็ นผู้บริหาร ด้ วยความเป็ นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลทีสําคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
เวลาเดียวกัน บริษัทไม่มีนโยบายปิ ดกันการสื

อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลระหว่างกันได้ อย่างอิสระ
นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามทีเปิ ดเผยในข้ อ 1 ว่าด้ วยเรืองการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
 นกรรมการ การเสนอชือกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการ
เข้ าร่วมประชุม การแจ้ งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในทีประชุม แล้ วนัน
บริษัทได้ ดําเนินการเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ สิทธิได้ เต็มที ดังทีกล่าวต่อไปนี 
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ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ

บริษัทใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึง เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ สิทธิในการเสนอและเลือกตั งกรรมการอิสระได้ พร้ อมกับให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็

นรายคนเพือความ
เป็ นธรรมและโปร่งใสอีกด้ วย
สําหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนัน บริ ษัทจะแจ้ งมติทีประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิ ดการซื อขายหลักทรัพย์รอบเช้ า อย่างน้ อย  ชัว โมงของวันทําการถัดไปเพือให้ นักลงทุน
ทราบทัว กัน และจัดทํารายงานการประชุมทีมีสาระสําคัญครบถ้ วน โดยมีการบันทึกคําชี แจงทีเป็ นสาระสําคัญ คําถามและความคิดเห็นต่างๆ และ
มติทงหมดของที
ั
ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็ นคะแนนทีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง ซึง บริษัทจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท
และนํา ส่งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็ บรายงานการประชุมไว้ ณ สํา นักงานบริ ษั ท
นอกจากนี  บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีการบันทึกเหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นลงบนแผ่นบันทึกภาพ (CD) เพือเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีสนใจ โดยแจ้ งความ
จํานงขอรับแผ่นบันทึกภาพดังกล่าวได้ ทีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัทซึง จัดขึ นในวันที 25 เมษายน 2556 บริษัทได้ แจ้ งมติทีประชุมผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันที 8 พฤษภาคม 2556 ซึง สอดคล้ องกับระยะเวลาทีกําหนด
ไว้ ในวรรคก่อน
ในด้ านมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วย
ความสุจริ ตยุติธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ ความสําคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบทีมีต่อบริ ษัท ซึง
รวมถึงการทีพนักงานไม่นําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน บริษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรก
นับต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา ผู้ซึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งสูงกว่าหรื อ
เทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินจะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัททีตนเองรวมถึงบุคคลทีเกียวข้ องถือเมือเข้ าดํารงตําแหน่ง
และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีมีการเปลียนแปลง บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบเกียวกับการซื อ
ขายหลักทรัพย์ของพนักงานโดยให้ พนักงานเปิ ดบัญชีซือ ขายหลักทรัพย์กับบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยเท่านัน และต้ องขอ
อนุมตั ิหรือรายงานผู้บงั คับบัญชาและฝ่ ายกํากับก่อนทํารายการซื อขาย อีกทังยั
 งห้ ามผู้บริ หารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ทําการซื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลาตังแต่
  วันก่อนวันทําการสุดท้ ายของทุกเดือน จนถึง  วันถัดจากวันประกาศงบการเงินของบริ ษัทหรื อ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี สินของบริษัท
กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซงึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับ
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งสูงกว่าหรื อเทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ จะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจาก
วันทีดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีมีการเปลียนแปลง นอกจากนี  กรรมการ
ต้ องรายงานการถือหุ้นของบริ ษั ทให้ คณะกรรมการบริ ษั ททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิน ไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบภายใต้ กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ทังนี
  บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องส่งสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองมายังบริษัทภายในวันเดียวกับทีได้ ส่งรายงาน
ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี  กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องนําส่งรายงานรายการการมีส่วนได้ เสีย
ของตนหรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้บริ หารของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัททีกําหนดโดยบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เนืองจากกลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญอย่างยิงต่อระบบการบริหารงานการจัดการทีมีประสิทธิภาพ ภายใต้ กรอบการกํากับดูแลกิจการที
ดี (Good Governance) จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง นอกจากนี  คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณารายการดังกล่าวและรายการเกียวโยงหรื อรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์รายการอืนๆ อย่างรอบคอบและรายงาน
และ/หรือเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป บริ ษัทจะพิจารณารายการระหว่างกันเสมือนเป็ นการทํารายการตามธุรกิจปกติทีกระทํากับ
บุคคลภายนอก ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
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3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

นอกเหนือจากการทีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้ องเรียน หรือเสนอเรื องสําคัญอืนๆ ได้ โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียยิงขึ น บริษัทได้ จดั ให้ มีชอ่ งทางทีหลากหลาย อาทิ เปิ ดศูนย์บริ การลูกค้ า
สัมพันธ์ เคาน์เตอร์ บริ การทังที
 สํานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริ ษัท และจัดให้ มีหน่วยงานเฉพาะ เพือให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียแสดงความคิดเห็น
ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื องสําคัญอืนๆ ต่อบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้ อ
ร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะทีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับข้ อคิดเห็นและเรื องราวร้ องทุกข์ จากพนักงาน
นอกจากนี ยังมีหน่วยงานกํากับและควบคุมภายในรับผิดชอบในการรับข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยน หรื อเรื องสําคัญอืนๆ เกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
และกฎระเบียบ การกํากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี จะเป็ นผู้คดั กรองและรายงานเรื องทีมีความสําคัญไปยังคณะทํางานกํากับและตรวจสอบซึง
จะดําเนินการแก้ ไขปั ญหา และ/หรื อ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพือทราบต่อไป นอกจากนี  เพือรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้ร้องเรี ยน บริ ษัทได้ จัดทํา
แนวนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิงานต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียอืนๆ อย่างชัดเจน ข้ อมูลความคิดเห็น ร้ องเรี ยน หรื อข้ อมูล
สําคัญดังกล่าวจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บไว้ เป็ นความลับ
ช่ องทางการรับเรืองร้ องเรียน
กลุม่ ทิสโก้ กําหนดช่องทางการรับเรืองร้ องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้ องเรียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี 
ช่ องทางที 1 การร้ องเรียนด้ วยตนเองทีสํานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้ งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์ มแล้ วส่งให้ พนักงาน
ช่ องทางที 2 การร้ องเรียนโดยจัดทําเป็ นหนังสือ และส่งมาที
ฝ่ ายกํากับ
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ช่ องทางที 3 การร้ องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์หรือโทรสารทีหมายเลข
โทรศัพท์: 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800
ช่ องทางที 4 การร้ องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายและแนวทางในการต่ อต้ านการทุจริตและการคอร์ รัปชัน
ในปี 2554 บริษัทได้ จดั ทํา "นโยบายต่ อต้ านการทุจริต" ขึ น เพือให้ บริษัทในกลุม่ ทิสโก้ มีการบริหารจัดการด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากแนวนโยบายทีเป็ นแนวทางยึดถือซึง นําไปสู่การปฏิบตั ิแล้ ว บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มและเข้ าร่วมกิจกรรม
ต่อต้ านการทุจริตอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด อาทิเช่น เป็ นหนึงในสมาชิกกลุม่ แรกของแนวร่วมต่อต้ านการทุจริตของภาคเอกชนไทย โดยได้ ผ่านการ
รับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมือวันที 8 ตุลาคม 2556 อีกทัง จัดทําการสือสาร
"นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต" ซึงได้ รับการอนุมตั ิและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ บริ หารจัดการด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต ตลอดจน
สนับสนุนให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังต่อต้ านคอร์ รัปชัน ในวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน 2556 วันที 6 กันยายน
2556 ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน และกิจกรรม “เดิน วิง ปั น ต้ านคอร์ รัปชัน” เมือวันที 15 ธันวาคม 2556 ณ บริ เวณสนามหลวง เป็ นต้ น
นอกจากนี  ยังได้ แสดงเจตนารมย์ ต่อต้ า นทุจริ ต ต่อผู้มีส่ว นเกียวข้ องทางธุรกิ จโดยได้ จัด ทําหนังสือแจ้ งเจตนารมย์ ต่อต้ า นการรับ สิน บน หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มีสว่ นเกียวข้ องกับธุรกิจทุกรูปแบบเมือมีการลงนามในสัญญา หรือเกิดภาระผูกพันในการทําธุรกิจ
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นอกจากนี  ในช่วงตลอดเวลาทีผ่านมา ผู้บริหารกลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ รับเชิญเป็ นผู้บรรยายหลักในหัวข้ อทีเกียวข้ องในการเสวนาสําคัญๆ
หลายครัง รวมถึงการเข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริมบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เช่น การเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกชมรมส่งเสริมคุณธรรมทางการเงินและสังคม
(Financial and Social Responsibility Club (FSR)) การร่วมจัดนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง ที 4 และครัง ที 5 และยังได้ ร่วมเข้ า
กิจกรรมในส่วนงานวิชาการ และร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลือนคุณธรรมความซือตรงของเครื อข่ายภาคธุรกิจอืนๆ อีกด้ วย
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญของบริ ษัท ซึงรวมถึงข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทีมิใช่ข้ อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เสมอภาค และทันการณ์ รวมทัง เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง ทังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีสะดวกต่อการค้ นหา เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมนักวิเคราะห์ ช่องทางการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
บริษัทจัดทํารายงานต่างๆ เพือนําส่งต่อหน่วยงานทีเกียวข้ องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื นฐานของความเป็ นธรรมและง่ายต่อ
การเข้ าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้ าทีจดั ทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานและเหตุการณ์สําคัญในรอบปี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ และรับผิดชอบ
ต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึงการประเมินเบือ งต้ นดําเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ หาร โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานก่อนทีคณะกรรมการบริ ษัทจะทําการอนุมตั ิการประเมินเป็ นขัน ตอนสุดท้ าย ในด้ านการรับรองความถูกต้ องของรายงาน
ทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ มีการจัดทํา
อย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบได้ ออกรายงาน
เกียวกับประเด็นการตรวจสอบควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี จะรวบรวมเอาไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
บริ ษัท จัดให้ มีการเปิ ดเผยรายชือ และอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอืนๆ จํานวนครั ง ของการประชุม
จํานวนครัง ทีกรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมในปี ทีผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หาร และข้ อมูลขององค์กรอืนๆ
ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทมอบหมายให้ สํานักเลขานุการบริ ษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ทําหน้ าทีเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทังข้
 อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัวไปให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือถือในการลงทุน และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” เพือให้ ผ้ ูสนใจสามารถศึกษาข้ อมูลได้
โดยสะดวก นอกจากนี  ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพือเผยแพร่และชี แจงข้ อมูล รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซักถามข้ อมูลอย่างโปร่งใส โดย
มีผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่วมการชีแ จงด้ วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพือชี แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly
Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสือมวลชน (Press Conference) การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทงในประเทศและ
ั
จากต่างประเทศ และการพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทังในประเทศและต่

างประเทศ ทังนี
  ผู้บริหารระดับสูงได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเกียวกับงานนักลงทุน
สัมพันธ์ในปี 2556 สรุปได้ ดงั นี 
1. การประชุมนักวิเคราะห์ เพือชีแ จงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จํา นวน 4 ครั ง และชีแ จง
รายละเอียดในประเด็นอืนๆ (General Meeting) จํานวน  ครัง มีผ้ เู ข้ าร่วมประมาณ 40-50 คนต่อครัง
2. การแถลงข่าวต่อสือมวลชน (Press Conference) จํานวน 2 ครัง มีสือมวลชนเข้ าร่วมประมาณ 20-30 สือต่อครัง
. การเข้ าร่วมกิจกรรม “บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํานวน  ครัง มีนกั วิเคราะห์และนักลงทุนเข้ าร่วมประมาณ - คน
4. การเข้ าพบและให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meetings) จํานวน  ครัง และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference
Calls) จํานวน  ครัง แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ทงจากในประเทศและจากต่
ั
างประเทศ
5. การให้ ข้อมูลแก่นักลงทุนทัง ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมประเทศต่างๆ ทัง ในทวีปอเมริ กา ยุโรป และเอเชีย เช่น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญีปนุ่ ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดดังนี 
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5.1 การเข้ าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) จํานวน 15 ครัง แบ่งเป็ นในประเทศ 7 ครัง และต่างประเทศ 8 ครัง
โดยมีนกั ลงทุนเข้ าร่วมรวม 260 ราย
ทังนี
  ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ที
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมายอิเลคทรอนิกส์
เว็บไซต์

: อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 7 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
: 0 2633 6868
: 0 2633 6855
: ir@tisco.co.th
: www.tisco.co.th

นอกจากนี  กรรมการและผู้บริหารต้ องรายงานให้ บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้ เสียของตน รายละเอียด
ตามข้ อ 5 ซึง จะได้ กล่าวถึงต่อไปนี 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ รับ การคัด เลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทัก ษะ ความเชียวชาญทีหลากหลาย ความซือสัต ย์
ความสามารถในการให้ ความเห็นทีเป็ นอิสระ และความเข้ าใจในธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยมีการกําหนดโครงสร้ างคณะกรรมการทีเหมาะสมและ
แนวปฏิบัติ เ บือ งต้ น ว่า ด้ ว ยสัด ส่ว นของกรรมการอิ ส ระ กรรมการที เ ป็ นผู้บ ริ ห าร และกรรมการจากผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ เพื อ ให้ อ งค์ ค ณะของ
คณะกรรมการมีความเหมาะสม ทังนี
  กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 1 ปี โดยกําหนดไว้ ชัดเจนในข้ อบังคับของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะได้ รับการเลือกตัง ใหม่ทงั  คณะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง โดยให้ คณะกรรมการชุดเดิม
รักษาการณ์ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับตําแหน่ง
เพือให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสามารถอุทิศ เวลาในการบริ ห ารจัดการบริ ษั ทได้ อย่างเต็มที จึงกํ าหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงหรื อหลายตําแหน่งใน
บริษัทอืนได้ ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี  กรรมการและผู้บริ หาร ควรหลีกเลียงการ
รับตําแหน่งหรืองานใดทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นอกเหนือจากการกําหนดให้ ผ้ ูดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นผู้บริ หารระดับสูงแล้ ว ประธานกรรมการบริ ษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะไม่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืนใด นอกจากนี  บริ ษัทได้ กําหนดบทบาทหน้ าทีของประธานกรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ หารสูงสุดแยกจากกันอย่างชัดเจนเพือป้องกันมิให้ เกิดสถานการณ์ ทีบุคคลใดบุคคลหนึงมีอํานาจอย่างไม่มีข้อจํากัด เช่น ผู้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการและผู้บริ หารสูงสุดจะต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน และบทบาทหน้ าทีของประธานกรรมการและผู้บริ หารสูงสุดจะถูก
กําหนดให้ แยกจากกันชัดเจน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดอืนช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อ
ทําการศึกษาเรืองต่างๆ ทีสําคัญในรายละเอียด อาทิเช่น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กลุม่ ทิสโก้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและหน้ าทีอืนๆ ตามทีระบุไว้ ใน
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล
นอกจากนี  เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้มีอํานาจ
ในการจัดการ (ตามทีได้ นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ) จัดทํารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลทีมีความ
เกียวข้ องส่งให้ เลขานุการบริษัท เมือมีการเปลียนแปลงข้ อมูล ซึง เลขานุการบริษัทมีหน้ าทีจดั เก็บและจัดทํารายงานความเปลียนแปลงทีเกิดขึน แจ้ ง
ไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
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5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เพือการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการกํ าหนดให้ มีการประเมินตนเอง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพืออนุมตั ิ ทังนี
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะรายงานผลการประเมินต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือรับทราบ
การประเมิน การปฏิ บัติ ง านดัง กล่า วเป็ นเครื องมื อสํ า คัญ ในการประเมิน ความเหมาะสมของโครงสร้ างคณะกรรมการ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้ อเสนอแนะ
ข้ อควรสังเกตต่างๆ เพือนํามาพิจารณาใช้ ปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและการดําเนินธุรกิจต่อไป
สําหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ปรับปรุงแบบประเมิน
เพือให้ สอดคล้ องตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยเพือให้ มีความสมบูรณ์และประยุกต์เข้ ากับธุรกิจของบริ ษัทมาก
ขึน โดยการประเมินแบ่งออกเป็ นเป็ น 6 หัวข้ อ ได้ แก่ 1) นโยบายคณะกรรมการ 2) การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ 3) โครงสร้ างของคณะกรรมการ
4) แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการ 5) การจัดเตรียมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการ และ 6) คุณลักษณะของกรรมการ โดยการประเมินตนเอง
ดังกล่าวจะแบ่งการประเมินออกเป็ น  ด้ านกล่าวคือ ) เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิกับแนวปฏิบตั ิทีดี (best practice) และ ) ประสิทธิภาพ โดยในปี
 คณะกรรมการมีความเห็น ว่าในด้ านการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการ โครงสร้ างของคณะกรรมการ คุณลักษณะของกรรมการ นโยบาย
คณะกรรมการ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการและการจัดเตรี ยมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการเป็ นไปตามแนวปฏิบัติทีดี (best practice)
สําหรับประสิทธิภาพ กรรมการส่วนใหญ่ให้ คะแนนในระดับดีมากกับทัง  หัวข้ อการประเมิน โดยมีเพียงบางหัวข้ อ กล่าวคือ นโยบายคณะกรรมการ
การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ และการจัดเตรี ยมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ทีกรรมการบางท่านให้ คะแนนในระดับพึงพอใจ ทังนี
 
กรรมการยังได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ลงในแบบประเมินดังกล่าว เพือบริษัทจะได้ นําไปปรับปรุงและดําเนินการต่อไป
สําหรับแบบการประเมินในปี 2556 มีกําหนดนํา หนักของแต่ละหัวข้ อของการประเมินตามปี 2555 โดยผลการประเมินจะนําเข้ าทีประชุม
คณะกรรมการเพือรับทราบในต้ นปี 2557
5.3 ค่าตอบแทน
เพือให้ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีชดั เจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องเหมาะสม
กับหน้ าทีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการทีได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน ควรได้ รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าที
และความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายนัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
เพือพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการต่อไป ทังนี
  ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องไม่สงู เกินความจําเป็ นและสามารถเทียบเคียงได้ กับอัตราทัว ไป
ของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชํา นาญ ความตัง ใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรื อประโยชน์ ที
กรรมการรายนันทํ
 าให้ แก่บริษัท
5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรณีทีมีการแต่งตังกรรมการใหม่

ผู้บริหารระดับสูงจะชี แจงข้ อมูลเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผลการดําเนินงานทีผ่านมา
เพือให้ กรรมการใหม่มีความเข้ าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเต็มที โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิของการ
กํากับกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ให้ แก่กรรมการอีกด้ วย นอกจากนี  บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริ มให้ กรรมการเข้ ารับการอบรมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมเพือ
เป็ นเป็ นการเพิมพูนความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมําเสมอ โดยดําเนินการให้ กรรมการเป็ นสมาชิกของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพือ
รับทราบข้ อมูลข่าวสารในด้ านต่างๆ รวมทังเข้
 าอบรมหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
  บริ ษัทจะแจ้ ง
กําหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าอย่างสมําเสมอ
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ข้ อมูล กรรมการและผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ที เ ข้ าร่ ว มการอบรมหลัก สูต รกรรมการของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี 
ชือ-นามสกุล
หลักสูตร
นายปลิว มังกรกนก
• Role of the Chairman Program
• Directors Certification Program
นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ
• Directors Certification Program
• IOD Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

•
•
•
•
•
•
•
•
•

รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

•
•
•
•
•
•
•
•

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

•
•
•
•

นางภัทรียา เบญจพลชัย

•
•

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

•
•
•

นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นายศักดิชยั พีชะพัฒน์

•
•
•

นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
นางสาวอารยา ธีระโกเมน
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

•
•
•
•

Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Audit Committee Program
Monitoring the Internal Audit Function Program
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program
Monitoring Fraud Risk Management Program
Monitoring the Quality of Financial Reporting Program
Financial Institutions Governance Program
Anti-Corruption for Executive 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
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Financial Institutions Governance Program
Anti-Corruption for Executive Program
Directors Certification Program
Financial Institutions Governance Program
Directors Certification Program
Directors Certification Program
Financial Institutions Governance Program
Directors Certification Program
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Directors Certification Program
Directors Certification Program
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
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ชือ-นามสกุล

หลักสูตร
• Audit Committee Program

นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ
นางยุธิกา สนธยานาวิน
นายชาตรี จันทรงาม

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

โดยในปี  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจํานวน  ท่าน คือ รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ศ.ดร. ปราณี ทินกร นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน์ และนางอรนุช อภิศักดิศิริกุล เข้ าร่ วมการอบรมหลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรั บผู้บริ หารระดับสูงจัดขึน โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
5.5 การประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้ าทีจดั เตรี ยมและนําเสนอแนวทางการประเมิน
ผลงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้ โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะนําเสนอเข้ าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อนทีจะทําการประเมิน โดยการประเมินจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ ตัวชี วัดการปฏิบตั ิงานด้ านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี วัดการปฏิบตั ิงาน
ด้ านทีไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) ทังนี
  ตัวชี วัดดังกล่าวจะสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท โดยคํานึงถึง
สถานการณ์และสภาวะธุรกิจในขณะนันๆ
 ร่วมด้ วย
เพือให้ การประเมินเป็ นไปอย่างมีประสิท ธิ ภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนจะจัด ให้ มีการประชุมร่ วมกับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ โดยไม่มีประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้ เข้ าร่วมประชุมก่อนการประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หารกลุ่มทิสโก้ ปีละครัง นอกจากนี  การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้ จะพิจารณาจากผลการประเมินของ
ประธานคณะกรรมการย่อยต่างๆ กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับและดูแลกิจการร่วมกับผลการประเมินจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเองอีกด้ วย ผลการประเมินจะนําเข้ าไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.6 แผนการกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning)
บริ ษัทได้ มีการกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่งงานทีสําคัญไว้ ครบทุกตําแหน่ง เพือให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื นและต่อเนือง
โดยคณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดําเนินการดูแลให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หาร
สูงสุดของบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ โดยทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะๆ เพือความเหมาะสม สําหรับงานในตําแหน่งบริหาร ผู้บริหารสูงสุดและหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตําแหน่ง เพือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ
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เพือ ให้ ก ารกํ า กับ ดูแ ลกิ จการบรรลุเป้ าหมายสูงสุด และรั กษามาตรฐานการดํา เนิ น งานในระดับ สูง คณะกรรมการได้ มี การแต่งตัง
คณะกรรมการชุดอืนเพือช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรืองต่างๆ ทีสําคัญในรายละเอียด คณะกรรมการ
ชุดอืนมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบทีคณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอืนๆ หากจําเป็ น เป็ นคราวๆ ไป
ซึง องค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้ องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดําเนินงาน ประสบการณ์และความเชียวชาญของ
กรรมการแต่ละคน และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอืนทีมีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีส่วนได้ เสียในรายการใด
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพือหลีกเลียงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีการกําหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หาร อย่างชัดเจนสรุปได้ ดงั นี  (รายละเอียด
ปรากฏในข้ อ .)
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คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้ าทีแทนคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจกรรมการรายงาน การควบคุม และการตรวจสอบทีมี
นัยสําคัญทังหมดของบริ

ษัทและบริษัทย่อยในกลุม่ ทิสโก้ บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงการพิจารณาเชิงคุณภาพของรายงานทางการ
เงินทีนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น และกระบวนการทีบริษัทใช้ กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบข้ อบังคับ รวมถึงการประสานงานกับ
คณะกรรมการอืนและรักษาความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานอันดีกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสียงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง พิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องหรื อการดําเนินการใดๆ ทีไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับ และปั ญหาอืนใด ตามทีผ้ ูสอบบัญชีแจ้ งให้ ทราบอย่างทันท่วงที รวมทังมี
 สิทธิตรวจสอบเรื องต่างๆ ภายใต้
กรอบอํานาจหน้ าที และสามารถว่าจ้ างผู้เชียวชาญอิสระเพือให้ ความเห็นตามความเหมาะสม นอกจากนี  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที
รับผิดชอบในการสอบทานความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการ
แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ

ษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 
ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททัง  ท่าน ได้ แก่ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน์ และนางภัทรียา เบญจพลชัย มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท รายละเอียดประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รั บผิดชอบการสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารสูงสุดและทีปรึ กษาคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามทีได้ รับมอบหมายอํานาจหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริ ษัท ดําเนินการเพือให้ มนั ใจได้ ว่ากรรมการทีจะได้ รับการแต่งตังเป็
 นผู้มีความสามารถ ทําประโยชน์
ให้ แก่บริษัทและปฏิบตั ิภาระหน้ าทีเพือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี ผู้ได้ รับคัดเลือกดังกล่าวจะต้ องเหมาะสมกับองค์กร โดยคํานึงถึงผลงาน
อายุ ประสบการณ์ ความสามารถ และปั จ จัย อื น ๆ ที เ กี ย วข้ อ ง รวมทัง ดูแ ลให้ กรรมการได้ รั บ ผลตอบแทนที เ หมาะสมกับ ภาระหน้ า ที แ ละ
ความรับผิดชอบ ในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทําหน้ าทีเพิมเติม กรรมการรายนัน ควรจะได้ รับค่าตอบแทนเพิมเติม
ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าทีพิจารณาทบทวนและกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน
ให้ แก่กรรมการ ทีปรึกษาและพนักงานในกลุม่ ทิสโก้ อย่างโปร่งใส พร้ อมทังกํ
 าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและพนักงานในกลุ่มทิส
โก้ เพือพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนประจําปี โดยต้ องคํานึงถึงหน้ าทีความรับผิดชอบ ความเสียงทีเกียวข้ อง รวมถึงผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหุ้นใน
ระยะยาวด้ วย นอกจากนี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังทําหน้ าทีในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กลุ่มทิสโก้ และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมัติ ทําหน้ าทีในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลือนตําแหน่ง
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืนๆ ของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้ รวมทังพิ
 จารณาทบทวนข้ อเสนอเรื องการแต่งตั ง การประเมินผลงาน
การเลือนตําแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และรองลงมาหนึงระดับของกลุม่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ รับการแต่งตัง จากคณะกรรมการบริ ษัท ปั จจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประกอบไปด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน  ท่าน ได้ แก่ ศ.ดร. ปราณี ทินกร (ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และนายยาสุโร่ โยชิโคชิ (เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ ซึงลาออกจากตําแหน่งเมือวันที
 มกราคม ) โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้ าทีในนามของคณะกรรมการบริ ษัททีเกียวเนืองกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท กําหนดและ
พิจารณานโยบายและแนวทางปฎิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ดูแลให้ การดําเนินการต่างๆของคณะกรรมการ คณะกรรมการย่อย และ
ผู้บริ หารเป็ นไปโดยสอดคล้ องกับกฎและนโยบายของการกํากับดูแลกิจการ แนวทางปฎิบตั ิ และกฎหมายหรื อข้ อบังคับทีเกียวข้ อง ดูแลให้ มีการ
ถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นเพือให้ มนั ใจว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม และพัฒนาแนวทางในการกํากับดูแลกิจการเพือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี  คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการยังทําหน้ าทีในการส่งเสริ มและสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการทีดีด้วยความซือสัตย์ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ภาระรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบ และความยุติธรรม โดยมุง่ เน้ นเพือผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของกลุม่ ทิสโก้
คณะกรรมการกํากับ ดูแลกิจการได้ รับการแต่งตัง จากคณะกรรมการบริ ษัท ปั จจุบันคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบไปด้ ว ย
กรรมการอิสระจํา นวน  ท่าน ได้ แ ก่ นางภัทรี ยา เบญจพลชัย (ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ) นายพิชัย ฉันทวีระชาติ และศ. ดร. ตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
คณะกรรมการบริ หาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบตั ิการซึงต้ องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน ตอนการดําเนินการ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้ านอืนๆ ซึงรวมถึงการให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื องการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริ หารมีหน้ าทีพิจารณาเรื องเร่งด่วน ซึงในกรณีปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยเฉพาะกรณีทีต้องตัดสินใจในช่วงทียงั ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทังยั
 งมีอํานาจแต่งตังและให้

คําแนะนําคณะกรรมการชุดย่อยทีรับผิดชอบเฉพาะเรื องเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานภายในกลุม่ ทิสโก้
คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่งตัง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ปั จจุบัน คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยกรรมการมีส่ว นร่ ว ม
บริ หารงาน1  ท่าน ได้ แก่ นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกุล (ประธานกรรมการบริ หาร) นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล และนายยาสุโร่ โยชิโคชิ (เข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ ซึง ลาออกจากตําแหน่งเมือวันที  มกราคม ) และ กรรมการทีไม่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน  ท่าน คือ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้ านต่างๆ ของบริษัท
• คณะกรรมการบริ หารความเสียง ทําหน้ าทีพิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสียง แนวทางและข้ อกําหนดในการบริ หารความ

เสีย ง และทบทวนฐานะความเสีย งโดยรวมของกลุม่ ทิสโก้ อย่างสมําเสมอ เพือให้ มีการดูแลและควบคุมความเสียงทีครบถ้ วนและทัน
สถานการณ์
ฝ่ ายบริหารความเสียงองค์กรและฝ่ ายวิจยั ความเสียง ทําหน้ าทีสนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสียงโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ ตาม
แนวทางและข้ อกําหนดในการบริ หารความเสียงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียง จัดให้ มีการรายงานฐานะความเสียงต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสียงและสายงานทีเกียวข้ องอย่างสมํา เสมอ วิเคราะห์ความเสียงทีอาจเกิดขึน จากการดําเนินธุรกิจใหม่ของ
กลุม่ ทิสโก้
• คณะกรรมการกํากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน มีหน้ าทีพิจารณาระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุมภายใน ติดตามประเด็นปั ญหา และ

ข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการควบคุมภายใน เพือให้ มีการดูแลและควบคุมความเสียงจากการดําเนินงานอย่างทัว ถึง โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฏหมาย และหน่วยงานกํากับทําหน้ าทีสนับสนุน
การกํากับและควบคุมการปฏิบตั ิงาน และดูแลติดตามระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในในการปฏิบตั ิงาน เพือให้ เหมาะสมกับ
ความเสียงทีเกิดขึน จากการปฏิบตั ิงาน และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดภายใน ตลอดจนกฎหมายและข้ อกําหนดทีมีการบังคับใช้ จาก
ทางการ
• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าทีกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํ าหนดแนวทางปฏิบัติและการใช้

อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบข้ อมูลทังด้
 านความครบถ้ วนและความปลอดภัยของข้ อมูล
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้ านต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยอืน ๆ
• คณะกรรมการบริ หารความเสียงของธนาคารทิสโก้ ทําหน้ าทีควบคุมดูแลการรับนโยบายบริ หารความเสียงในภาพรวมของบริ ษัทมา

ปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆของธนาคาร
ฝ่ ายบริ หารความเสียงองค์กรและฝ่ ายวิจัยความเสียงทําหน้ าทีสนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสียงโดยรวมของธนาคาร ตาม
แนวทางและข้ อกําหนดในการบริ หารความเสียงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียง จัดให้ มีการรายงานฐานะความเสียงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสียงและสายงานทีเกียวข้ องอย่างสมําเสมอ วิเคราะห์ความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการดําเนินธุรกิจใหม่
1

ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
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• คณะกรรมการพิจารณาสินเชือของธนาคารทิสโก้ และบริ ษัทย่อยอืนทีทําธุรกิ จการให้ สินเชือ และคณะกรรมการพิจารณาสิน เชือทีมี

ปั ญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้ าทีกําหนดแนวทางการพิจารณาสินเชือ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการให้ สิน เชือระดับรายการ
เพือให้ มีการดูแลและควบคุมความเสียงด้ านสินเชือทีครบถ้ วน ทัง นีม ีสายควบคุมสินเชือเป็ นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและ
ติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชือในระดับรายการ นอกจากนี ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าทีสอบทานสินเชือ (Credit Review)
และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
9.3

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริ หารของบริษัท

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนจะพิจารณาคัด เลือกและกลัน กรองบุค คลทีมีคุณ สมบัติเหมาะสม รวมถึงมีค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย และอืนๆ
โดยคํานึงถึงความจําเป็ นขององค์กร และการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟั งข้ อเสนอแนะของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึง เสนอชือบุคคลทีควรได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทด้ วย ทังนี
 บ ริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
 นกรรมการ ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด รายละเอียดแสดงไว้ ใน
ข้ อย่อย 9.1.1
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังกรรมการและ/หรื

อกรรมการอิสระแทน
กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อเพือพิจารณาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
เลือกตังกรรมการและ/หรื

อกรรมการอิสระในกรณีทีกรรมการพ้ นตําแหน่งตามวาระ หรือเลือกตังกรรมการใหม่

เพิมเติมโดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง
และถอดถอนกรรมการตามทีระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทเป็ นดังนี 
)

ให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น กํา หนดจํานวนผู้ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ มีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง หมด ต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และมี
กรรมการทีมีสญ
ั ชาติไทยตามทีกฎหมายกําหนด

2)

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้

ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั

กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุ
 คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลือกตังบุ
 คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี ในกรณี
ทีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
 าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลาก
เพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงมี

3)

ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั

งชุ
 ดพร้ อมกันในคราวเดียว แต่ให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการใน
ตําแหน่งเพือดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปพลางก่อนเท่าทีจําเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที กรรมการผู้ออกไป
นันจะได้

รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้

4)

ผู้เป็ นกรรมการนัน เฉพาะแต่ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน ทีจะตัง หรื อถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้ าหากว่ามีตําแหน่งว่างลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อสิ นกําหนดเวลาดังทีระบุไว้ แล้ ว ให้ กรรมการทีคงเหลืออยู่ตงผู
ั  ้ อืน
ขึน ใหม่ให้ เต็มทีว่าง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง นี  มติในการตัง กรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่ แต่ผ้ ูทีได้ รับการตังจากกรรมการที

คงเหลือดังว่านี  จะคงอยู่ใน
ตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผู้ทีเขาเข้ าสืบตําแหน่งแทนชอบทีจะอยูไ่ ด้ ในกรณีทีประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึง
และตังผู
 ้ อืนขึ นไว้ แทนที ผู้ทีรับแต่งตังนั
 นให้
 อยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผู้ถกู ถอนนันชอบที

จะอยูไ่ ด้

5)

ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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นอกจากนี  บริ ษัทกําหนดให้ มีจํานวนกรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงมากกว่าจํานวนกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารระดับสูง ในขณะที
จํานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพือการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลัน กรองบุคคลทีมีความสามารถและคุณสมบัติทีเหมาะสม เพือ
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื องต้ นทีใช้ ประกอบการพิจารณา ได้ แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในสายงาน
ด้ านการเงิน ผู้ทีได้ รับการคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยั ทัศน์ ในการบริ หารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัทเพือให้
การดําเนินงานขององค์กรประสบผลสําเร็ จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึงผู้บริ หารสูงสุดและคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีความไว้ วางใจซึงกันและกัน
ตลอดจนมี ก ารประสานงานกัน อย่า งใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนจะเสนอชื อบุค คลทีไ ด้ รั บ การคัด เลือ กต่อ
คณะกรรมการเพือพิจารณาแต่งตังต่
 อไป
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารอืนๆ ผู้บริ หารสูงสุดจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่
 อไป
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตังบุ
 คคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท (CG Policy and Code of Conduct) ซึง เข้ มงวดกว่าทีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามทีได้ สรุปไว้ ดังนี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ

ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ ง ทังนี
  ให้ นบั รวมถึงหุ้นทีถืออยูโ่ ดยผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
 ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมใน
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง
และบุตร รวมทังคู
 ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามลักษณะทีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
 เป็ น
หรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ ห าร หรื อหุ้นส่ว นผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญ ชีข องบริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
  ในกรณี
ทีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
 นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนัย
ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง
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9.

ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทัง หมดของบริ ษัท อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท

9.3.4 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบ ระยะเวลาบัญชีทผี ่ านมา2
- ไม่มี –
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริษัทเป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ ทําหน้ าทีควบคุมดูแลบริษัทในกลุม่ ทังหมดให้

ดําเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน และดําเนินกิจการ
เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยงานด้ านการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสียง พัฒนาธุรกิจ กํากับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางรวม
ศูนย์อยูท่ ีบริษัท บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะดําเนินงานเสมือนหน่วยกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงานด้ านการตลาด
และลูกค้ าสัมพันธ์ และงานด้ านปฏิบตั ิการและควบคุมสินเชือ รายละเอียดโครงสร้ างการจัดการปรากฏในหน้ า -
ตั งแต่ปี 2553 บริ ษ ัท ได้ ทํา การโอนย้ า ยผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และผู้บ ริ ห ารของกลุ่ม ที รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลหรื อ กํ า กับ ส่ว นงานหลัก ที  มี
ความสํา คัญ ต่อ การดํา เนิ น ธุร กิ จ ของกลุ่ม ทิ ส โก้ มาเป็ นพนัก งานในสัง กัด ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได้ มอบหมาย (Secondment) ให้ ผ้ ูบริ หาร
ดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ ายเพือให้ มนั ใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริ หาร
จัดการบริษัทดังกล่าวได้ อย่างเต็มทีภายใต้ นโยบายของกลุม่ และแผนทีอ นุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
เพือให้ การทําหน้ าทีในการกํากับดูแลบริ ษัทในกลุ่มเป็ นไปภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง3 บริ ษัทมีการ
กําหนดขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารทีบริ ษัทมอบหมายให้ เข้ าไปบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญต่างๆอย่างครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้ อง ดูแลควบคุมให้ บริ ษัทย่อยมี
ระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทังมี
 การติดตามดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบตามทีกฎหมายกําหนด โดยการกํากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยรวมทังผู
 ้ บริ หารของ
บริษัทเป็ นผู้ทําหน้ าทีในการควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฎในหัวข้ อย่อย .
และ . สําหรับการทํารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลทีเกียวโยง การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนัยสําคัญ หรื อการทํารายการ
สําคัญอืนใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมตั ิการเพิมทุนหรือลดทุนต้ องได้ รับมติจากทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการทํารายการดังกล่าว โดยทีผ่านมา บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ องกับรายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
9.4.1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหลัก  ด้ าน ได้ แก่ บทบาทด้ านผลการดําเนินงาน และบทบาทในการกํากับดูแลกิจการ แสดงให้ เห็น
ว่าคณะกรรมการบริษัทไม่เพียงต้ องให้ ความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท แต่ยงั ต้ องติดตามดูแลควบคุมการบริ หารงานของ
บริษัทเพือให้ มนั ใจได้ วา่ นโยบายสําคัญต่างๆ ของบริษัทได้ นําไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกําหนด
กฏเกณฑ์ตา่ งๆ เพือมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
() บทบาทด้ านผลการดําเนินงาน - การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ทีสะท้ อนถึงแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคตของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสันควรมี

เป้าหมายทีชดั เจนและสามารถวัดผลได้ เพือฝ่ ายจัดการจะสามารถนําไปปฏิบตั ิและประเมินผล
ได้ อ ย่ า งสมํ า เสมอ คณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติ แ ผนธุ ร กิ จ และงบประมาณของกลุ่ม ทิ ส โก้ ซึง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและทบทวนจากคณะ
กรรมการบริ หารแล้ ว เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและการทําประมาณการโดยฝ่ ายจัดการในแต่ละปี แผนการปฏิบตั ิงานจะ

2
3

ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทจ. / เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (ฉบับที )
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่
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ครอบคลุมถึงตัวบ่งชี การปฏิบตั ิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึง ในกรณีทีการดําเนินงานต่างไปจากแผนทีกําหนดจะต้ องมีการตรวจและวิเคราะห์
อย่างสมําเสมอ นอกจากนี ควรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโดยฝ่ ายจัดการต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือรับทราบ
ความคืบหน้ าอย่างสมําเสมอเพือให้ การดําเนินงานประสบผลสําเร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ
จะช่วยบ่งชี ถึงความคลาดเคลือนของผลการปฏิบตั ิงานจากแผนงานทีได้ กําหนดไว้ เพือดําเนินการแก้ ไขได้ อย่างถูกต้ องและทันท่วงที
คณะกรรมการบริ ษัทจะกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพือใช้ ในการกํากับควบคุมการดําเนินธุรกิจตามทีได้ รับมอบหมายการ
บริ ห ารทรัพยากรบุคคล การเปิ ดเผยข้ อมูล ทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึงสอดคล้ องกับ แผนกลยุทธ์ ระยะยาวและระยะสัน ของ
กลุ่ม ทิ ส โก้ ใ นการกํ า หนดนโยบาย ฝ่ ายจัด การจะจัด เตรี ย มและนํ า เสนอนโยบายและแนวปฏิ บัติ เ พื อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะต้ องดูแลให้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ ฝ่ายจัดการสามารถ
ตัดสินใจดําเนินการได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ เป็ นการจํากัดความผิดพลาดทีสามารถหลีกเลียงได้ อันเป็ นผลจากการตัดสินใจทีไม่ถกู ต้ อง
นโยบายจะต้ องครอบคลุมกิจกรรมหลักทังหมดของบริ

ษัท และจะต้ องสามารถปรับเปลียนหรือเพิมเติมได้ เพือรองรับแนวปฏิบตั ิใหม่
หรื อทีมีการปรับปรุงและสถานการณ์ ของธุรกิจทีเปลียนแปลงไป การจัดทํานโยบายทีชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสือสารที
ผิดพลาดได้ บริ ษัทจะทําธุรกรรมใหม่ได้ ต่อเมือมีการจัดทํานโยบายทีเกียวข้ องรองรั บแล้ วเท่านัน โดยคณะกรรมการบริ ษัทควรจัดให้ มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสียงทีเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิตามนโยบายนันต้
 องมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีชดั เจนโดยมีการสือสารมาตรฐานดังกล่าวให้ พนักงานทุก
ระดับของบริษัททราบโดยทัว กัน ทังนี
 จะต้ องมีแหล่งของข้ อมูลอ้ างอิงเพียงแหล่งเดียวเพือให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทังหมด

คณะกรรมการบริษัทควร
จัดให้ มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็ นครัง คราวเพือให้ นโยบายมีความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ทงระยะยาวและระยะสั
ั
น
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ แนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี กลุม่ ทิสโก้ ไม่มีนโยบาย
สนับสนุนให้ มีการทํารายการกับบุคคลทีมีความเกียวโยงกัน หรื อการทํารายการซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทัง นี  หากเกิด
รายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถีถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรื อ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทํารายการปกติการค้ าทัว ไป บุคคลทีเข้ าข่ายทีอาจจะมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว
() บทบาทในการกํากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้ าที
แม้ ว่าคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ มอบหมายหน้ าทีสําคัญๆ ส่วนใหญ่ รวมทังการบริ

หารงานประจําวันให้ แก่ฝ่ายจัดการแล้ วก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทเพือการปฏิบตั ิตามบทบาทด้ านการกํากับดูแล
กิจการทีดีให้ ครบถ้ วน คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบถึงสภาพแวดล้ อมในการดําเนินงานของบริษัทตลอดเวลารวมทังปั
 จจัยต่างๆ ทังภายในและ

ภายนอกทีอาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท ซึงรวมถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ โครงสร้ างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึง
ภาระความรั บ ผิ ด ทีอาจเกิ ด ขึน ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่า งๆ และควรดูแ ลให้ บ ริ ษั ท มีน โยบายและวิธี ป ฏิบัติทีเหมาะสมเพือควบคุม
การดําเนินงานของบริษัทให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ข้ อกําหนดและระเบียบทีเกียวข้ อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกียวกับแนวโน้ มทางการเงินทัง
ในระดับท้ องถิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทังการเปลี

ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทอยูเ่ สมอ
รายงานทีฝ่ายจัดการจัดทําและนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึงแสดงข้ อมูลทีเกียวข้ องกับสถานะ และผลประกอบการด้ าน
ต่าง ๆ อาทิ ข้ อมูลทางการเงิน การบริหารความเสียงเกียวกับเงินให้ ก้ ยู ืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และ
หนีส ิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ เป็ นเครื องมือสําคัญทีคณะกรรมการบริ ษัทจะใช้ ในการทําหน้ าทีสอดส่องดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทควรพิจารณารายงานและข้ อมูลต่างๆ เหล่านัน ด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพือให้ ทราบถึง
สัญญาณเตือนในด้ านต่างๆ เช่น ผลประกอบการทีถดถอย ความเสียงทีเพิมขึน การใช้ อํานาจในลักษณะทีไม่ถกู ต้ องของฝ่ ายจัดการ ปั ญหาที
เกียวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ ฯลฯ รวมทังประเด็

นอืนๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชือถือและความ
ถูกต้ องของรายงานนันๆ

คณะกรรมการบริ ษัทควรกําหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจํา รวมทังให้
 ฝ่ายจัดการ
แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ แนวโน้ มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ การเปลียนแปลงด้ านกฎและระเบียบ
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ต่างๆ และตัวบ่งชี ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสมําเสมอ นอกจากนีค ณะกรรมการบริ ษัทควรกําหนดให้ ฝ่ายจัดการมีหน้ าทีแจ้ งให้ คณะกรรมการ
บริษัททราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลียนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขัน ตอนของทางการซึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
บริ ษัท รวมทังกํ
 าหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดหาข้ อมูลสนับสนุนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ กําหนดนโยบาย หรื อกํากับดูแล
กิจการหรือธุรกิจของบริษัทด้ วย
สําหรับหน้ าทีในการดูแลการบริหารความเสียง คณะกรรมการบริ ษัทควรดูแลให้ แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการทราบถึงความเสียงต่าง ๆ ทีอาจ
เกิดขึ นรวมทังมี
 การบริหารจัดการความเสียงอย่างมีระบบและมีเครืองมือในการบริหารความเสียงทีเพียงพอในการกําหนดตัวชี วัดความเสียงวิธีการ
ประเมินความเสียง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสียงในรู ปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงิน ทัง นีค ณะกรรมการบริ ษัทควรให้ ความ
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการในการบริหารความเสียงของทิสโก้ ซงึ ฝ่ ายจัดการจัดทําขึ น
กลุ่มทิสโก้ อยู่ภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้ าทีจะต้ องจัดทํารายงานต่างๆ
เสนอต่อหน่วยงานทีทําหน้ าทีกํากับดูแลเป็ นจํานวนมาก คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบควบคุมต่างๆ เพือให้ เกิด
ความมัน ใจว่ากลุม่ ทิสโก้ ได้ ดําเนินการโดยถูกต้ องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้ อบังคับ โดยทีระบบควบคุมดังกล่าว จะเป็ นเครื องมือช่วยชี เตือน
ให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย หรือกฎและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทีเกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นได้ อย่างทันท่วงที
9.5

การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และ
การไม่ให้ ความสําคัญต่อผลประโยชน์สว่ นตัวเหนือความรับผิดชอบทีมีตอ่ กลุม่ ทิสโก้ ซึง รวมถึงการทีพนักงานไม่นําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือประโยชน์
ส่วนตน ทังนี
  บริ ษัทจะรวบรวมแนวปฏิบตั ิทางด้ านธุรกิจ กฎระเบียบและข้ อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทไว้ ในคู่มือ
ปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual)
นอกจากนี  บริษัทได้ กําหนดระเบียบเกียวกับการซื อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึงกําหนดให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูง และพนักงานเปิ ดบัญชีซื อ
ขายหลักทรัพย์กับ บล. ทิสโก้ ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย และรายงานการซือ ขายต่อหน่วยงานกํากับ นอกจากนี  บริ ษัทห้ ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตังแต่
 7 วันก่อนวันทําการสุดท้ ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศ
งบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี สินและสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะมีมาตรการลงโทษหากพบว่ามีการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือประโยชน์
ส่วนตนตามระเบียบของบริษัท
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)
กลุ่มทิส โก้ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใ ห้ แ ก่ บริ ษั ท สํ านักงาน เอิน ส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ในรอบปี บัญชี  เป็ นจํานวนเงิน รวม
,, บาท
9.6.2 ค่ าบริการอืน (non-audit fee)
กลุ่มทิสโก้ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอืน ในรอบปี บัญชี  ซึงได้ แก่ การจัดทํารายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้ แก่ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ในรอบปี บัญชีทีผ่านมาเป็ นจํานวนเงินรวม , บาท
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ

9.7.1 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้ จดั ให้ มีแนวปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเป็ นส่วนหนึงของคู่มือปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) และ
กําหนดระเบียบในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและมาตรฐานว่าด้ วยความประพฤติและวินัยไว้ ในข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน และ Employee
Code of Conduct ซึงเป็ นมาตรฐานเดียวกับทีธนาคารทิสโก้ ยึดถือในปั จจุบนั เพือให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงและพนักงานทุกระดับทัว ทังองค์
 กรปฏิบตั ิ
หน้ าทีตามแผนงานของกลุ่มทิสโก้ ด้วยความซือสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรมต่อกลุ่มทิสโก้ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมทัง ประชาชนทัวไป บริ ษัทจะ
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ส่วนที   หัวข้อที   การกํากับดูแลกิ จการ
กําหนดบทลงโทษหากพนักงานปฏิบตั ิตนขัดต่อแนวปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณ โดยมอบหมายให้ หน่วยงานกํากับมีหน้ าทีติดตามดูแลการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ ทังนี
  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยสรุปของกลุม่ ทิสโก้ เป็ นดังนี 
1. การปฏิบัติหน้ าทีด้ว ยความซือสัตย์สุจริ ต
และยุติธรรม

พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์และยุติธรรม ไม่อาศัยตําแหน่งหน้ าทีการงาน
ทําประโยชน์ เพือตนเอง หรื อเอื อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรื อกระทําการใด อันส่อไปในทาง
ทุจริต ซึง ทําให้ เกิดการเสือมเสียต่อกลุม่ ทิสโก้ หรือลูกค้ า

2. ความระมัดระวัง

กลุ่มทิสโก้ จะใช้ ความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยใช้ ความรู้
ความสามารถ และความชํานาญเยียงผู้ประกอบวิชาชีพทีจะพึงกระทําในสถานการณ์นนั  ๆ
พนักงานทุกคนจะต้ องแน่ใจว่า ได้ ปฏิบตั ิงานบนพื นฐานหลักความระมัดระวังเสมอ

3. การปฏิบัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบีย บ
ต่างๆ

พนักงานจะต้ องปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับ ทีเกียวข้ อง
รวมทังไม่
 ชว่ ยเหลือผู้อืนละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณ โดยจะต้ อง
ศึกษาทําความเข้ าใจ และติดตามข้ อกฎหมายกฎระเบียบทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อปฏิบตั ิที
เฉพาะเจาะจงกับสายวิชาชีพของตนเองให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอด้ วย

4. การบัน ทึก ข้ อ มูล และการจัด ทํ า รายงาน
ของบริษัท

การบันทึกบัญ ชีแ ละบันทึกข้ อมูลอืนๆ ของกลุ่มทิส โก้ จะต้ องมีความถูก ต้ องสมบูรณ์ และ
เหมาะสม กลุม่ ทิสโก้ จะไม่ปิดบังข้ อมูลใดๆ ต่อผู้สอบบัญชีทีได้ รับการแต่งตัง หรื อหน่วยงาน
กํากับดูแ ลอืน และจะเปิ ดเผยข้ อมูลทีจําเป็ นในการประเมินความถูก ต้ องของงบการเงิน
ตามทีควร และในการประเมินความถูกต้ องเหมาะสมของการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทิสโก้

5. การรั ก ษาความลับ ของกลุ่ม ทิ ส โก้ และ
ลูกค้ า

การรักษาความลับของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้ า เป็ นหลักการพื นฐานในการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับรายการบัญชี และกิจกรรมของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้ าถือว่า
เป็ นความลับ ต้ องไม่นํามาใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน หรือนําไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลอืน

6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

พนัก งานของกลุ่ม ทิ ส โก้ จะต้ อ งไม่ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่อ ผลประโยชน์ ส่ว นตัว เหนื อ ความ
รับผิดชอบทีมีต่อกลุ่มทิสโก้ และจะต้ องตังเป
 ้ าหมายการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื นฐานของ
ผลประโยชน์อนั สูงสุดของกลุม่ ทิสโก้ และลูกค้ า โดยปราศจากการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
ทังนี
  พนักงานจะต้ องไม่รับข้ อเสนอผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของเงิน ของขวัญ
หรื อเกียวข้ องกับสถานการณ์ หรื อกิจกรรมใดทีจะนําไปสู่หรื ออาจนําไปสู่ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับกลุม่ ทิสโก้ หรือลูกค้ า

7. การสนับสนุนทางการเมือง

กลุ่มทิสโก้ มีกฎห้ ามบริ จาคทุนหรื อทรัพย์ใดๆ ให้ แก่พรรคการเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกตัง
ทางการเมือง และห้ ามจ่ายเงินให้ ข้าราชการประจํา หรือข้ าราชการการเมือง
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ส่วนที  2 หัวข้อที  10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1

นโยบายภาพรวม

กลุม่ ทิสโก้ ตระหนักดีวา่ ความสําเร็จขององค์กรมิได้ วดั จากความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการ
เงินเท่านัน หากยังรวมถึงการเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีสว่ นช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทังผู
 ้ ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ ได้ พฒ
ั นาและพึงพาตนเองได้ ทังนี
  เพราะรากฐานทีมนั คงทางสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญของการเติบโตอย่างยัง ยืน ดังนัน องค์กรต้ องดําเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ ความสําคัญกับโครงการระยะยาว มีกระบวนการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง เพือสร้ างคุณค่าทียงั ยืนให้ เกิดขึ นอย่างเป็ นรูปธรรม
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ด้ วยการปลูกฝั งจิตสํานึก การ
ปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างของผู้บริหารทีถ่ายทอดสูพ่ นักงานจากรุ่นสูร่ ุ่น และการเชือมโยงระหว่างองค์กรและผู้มีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ าย อันมีสว่ นสําคัญ
อย่างยิงต่อการกําหนดแนวทางการกํากับดูแล และการสร้ างคุณค่าในระยะยาวของกลุม่ ทิสโก้ ด้ วยแนวปฏิบตั ิ 8 ประการ ทีสะท้ อนการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุม่ ทิสโก้ ได้ แก่
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง ได้ จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันเป็ นหลักการสําคัญทีกลุม่ ทิสโก้ ปลูกฝั งให้ แก่พนักงาน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที
ชัด เจนของกลุ่ม ทิ ส โก้ แ ล้ ว กลุ่ม ทิ ส โก้ ยัง ตัง ปณิ ธ านในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม โดยดํ า เนิ น โครงการสาธารณประโยชน์ ต่า งๆ
อย่างต่อเนืองเป็ นรูปธรรม เพือมุ่งสร้ างจิตสํานึกในการเป็ นผู้ให้ และเกือ กูลสังคม ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเพือ
สาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ทังในด้
 านการพัฒนาอย่างยัง ยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม เพือสร้ างจิตสํานึก
ในการเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม กิจกรรมเพือสังคมแต่ละโครงการ มีการตังคณะทํ

างานรับผิดชอบปฏิบตั ิการและติดตามผลอย่างต่อเนืองเพือให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้ คณะกรรมการกลุ่มทิสโก้ เป็ นผู้ให้ คําแนะนําและติดตามผลการดําเนินกิจกรรม จึงกล่าวได้ ว่าแนวทางในการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ของกลุ่มทิสโก้ ขับ เคลือนโดย “จิตอาสา” เป็ นหลัก โดยมีหน่วยงานความรับผิด ชอบต่อสังคม หรื อ
Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้ าทีกําหนดแนวทาง จัดทํางบประมาณ และดําเนินการจัดกิจกรรม รวมทัง ติดตามผลการ
ดําเนินงาน จัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้ าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตาม
นโยบายการดําเนินงานทีมงุ่ เน้ นการสร้ างคุณค่าทียงั ยืนแก่ชมุ ชนและสังคม สอดคล้ องกับค่านิยมของกลุม่ ทิสโก้
10.2

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทํารายงาน
กลุ่มทิสโก้ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ เป็ นส่วนหนึงในรายงานประจําปี ทุกฉบับ และได้ จดั ทํารายงานความรับผิด ชอบต่อสังคม
แยกเป็ นฉบับต่างหากจากรายงานประจําปี มาตังแต่
 ปี 2549 เป็ นต้ นมา โดยได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีเนือ หาทังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพือเผยแพร่ แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้ านสังคมและสิงแวดล้ อมขององค์กร แก่ผ้ ูถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ
พร้ อมทังเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th
ทังนี
  รายงานประจําปี 2556 ของ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และบริษัทย่อยทังหมด

เป็ นการนําเสนอข้ อมูลรายงานในช่วงระหว่างวันที 1
มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซึง ข้ อมูลในการจัดทํารายงานฉบับนีไ ด้ มาจากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง และมีการเพิมขอบเขตการรายงาน
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โดยยึดแนวทางของการรายงานแห่งความยัง ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) G 3.1 โดยมีดชั นีชี วัดหลักตามทีกําหนด (GRI Content
Index) โดยได้ มีการเผยแพร่ ดัชนีชีว ัดหลักดังกล่าวไว้ ใ นเว็บ ไซต์ http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html โดยมีเนือ หาครอบคลุมแนว
ปฏิบตั ิทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม และมีดชั นีชี วัดหลักตามทีกําหนด
อย่างไรก็ตาม เนื อหาตามดัชนีชี วัดในบางด้ านอาจยังไม่ครอบคลุม เนืองจากกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บข้ อมูล
และทบทวนการรายงาน ให้ ครอบคลุมการรายงานทีมีประเด็นสําคัญต่างๆ ทังหมด

เพือให้ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมบูรณ์ยิงขึน
ต่อไป
10.2.2 การดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การดําเนินงานตามนโยบายของบริ ษัท จากนโยบายภาพรวมทีทางกลุ่มทิสโก้ ได้ ยึดถือ ทางกลุ่มไม่ได้ เพียงจารึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพียงเท่านัน แต่นํามาปฏิบตั ิใช้ อย่างเคร่งครัด ดังนี 
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เพือตอบสนองต่อนโยบายการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม กลุม่ ทิสโก้ ได้ บรรจุมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Corporate
Ethics) ไว้ ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงานทัว ไป ครอบคลุมเรืองความซือสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม ไม่ทําการใดๆ ทีส่อไปในทางทุจริ ตหรื อเอื อ
ประโยชน์เฉพาะกลุม่ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด การรักษาความลับของลูกค้ า เป็ นต้ น นอกจากนีย งั จัดให้ มีการทดสอบ
ความรู้ เกียวกับคู่มือดังกล่าวแก่พนักงานทุกคนเป็ นประจําทุกปี ในการประเมินผลประจําปี ของพนักงาน (Competency KPI) เพือให้ แน่ใจว่า
พนักงานทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีกําหนดในด้ านการให้ บริการลูกค้ า
นอกจากนี กลุม่ ทิสโก้ ได้ พฒ
ั นากระบวนการติดตามและควบคุมความเสียงในระดับปฏิบตั กิ าร โดยจัดตังหน่
 วยงานบริหารความเสียงด้ าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) เพือให้ มนั ใจว่าองค์กรมีกระบวนการควบคุมทีรัดกุมยิงขึ น กลุม่ ทิสโก้ ยึดหลักการทําความรู้จกั ลูกค้ า
(Know Your Customer - KYC) และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับความเสียง (Customer Due Diligence)
อย่างเคร่งครัด เพือให้ แน่ใจว่า การให้ บริการมิได้ ส่งเสริ มกิจการทีขัดต่อกฎหมาย หรื อเกิดผลกระทบใดๆ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม (ดูรายละเอียด
เพิมเติมในข้ อ .. จริยธรรมธุรกิจ ของส่วนที  หัวข้ อที  การจัดการ)
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญกับนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและมีแนวปฏิบตั ิทีเคร่งครัดสูงกว่ามาตรฐาน ในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
มาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี จึงมีความพร้ อมในการขยายผล ทังในด้
 านการเผยแพร่แนวคิด การเปลียนแปลงทัศนคติไปสู่การปฏิบตั ิ โดยในปี
2553 กลุม่ ทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย ใน "การประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนว
ร่วมปฎิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย" ซึงจัดตังโดยสมาคมส่

งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) ร่วมกับหอการค้ าไทย หอการค้ าต่างชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพือร่วมกันส่งเสริมให้ เกิดการดําเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ดังกล่าวเป็ นโครงการระดับชาติทีได้ รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ หรื อ ป.ป.ช. และ Center for International Private
Enterprise (CIPE) และได้ มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิให้ เหมาะสมมาอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทได้ ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เมือวันที 8 ตุลาคม 2556
ต่อมาในปี 2554 กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั ทํา "นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต" เพิมเติม เพือให้ บริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ มีการบริ หารจัดการด้ วยความ
ซือสัตย์สจุ ริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้ อมให้ การสนับสนุนและเข้ าร่วมกิจกรรมในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยเพือ
การต่อต้ านการทุจริตเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี  กลุ่มทิสโก้ จัดให้ มีการอบรมและการสือสารให้ พนักงานรับทราบความเสียงและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนือง รวมทัง บรรจุเป็ น
เนื อ หาในการประเมิน ผลประจํา ปี ของพนักงาน (Competency KPI) นอกจากนี  คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะร่ ว มแสดงออกถึง
เจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริต ผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออืนทีต่อต้ านการทุจริ ต เช่น การประชุมระดับชาติ
ว่าด้ วยการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตภาคเอกชนไทย เป็ นต้ น (ดูรายละเอียดเพิมเติมในข้ อ 10.5
แนวทางปฏิบตั ิเพิมเติมเกียวกับการป้องกันการมีสว่ นเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน )
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มทิสโก้ ดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบของกฎหมาย โดยคํา นึงถึงการเคารพสิทธิ มนุษ ยชนอย่างเคร่ งครั ด ด้ วยความตระหนักว่าการ
ดําเนินงานขององค์กรทีประสบความสําเร็ จ จะต้ องตังอยู
 ่บนรากฐานของการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน องค์ประกอบ
สําคัญทีไม่สามารถละเลยได้ เลยคือ “การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน” ซึงถือเป็ นสิทธิขนั  พื นฐานว่ามนุษย์ทกุ คนมีศกั ดิศรี ความเป็ นมนุษย์ มีสิทธิและ
เสรีภาพเท่าเทียมกัน อันเป็ นหลักให้ กลุม่ ทิสโก้ ยดึ มัน ทีจะไม่ละเลยหรือละเมิดต่อสิทธิพื นฐานของพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทีมีความเกียวข้ องสัมพันธ์กบั องค์กรโดยไม่มีการแบ่งแยก
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความเคารพต่อผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย สําหรับผู้ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ ให้ การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาค ตามสิทธิขนพื
ั  นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกกลุ่มได้ รับข้ อมูลทีสําคัญของบริ ษัทครบถ้ วนใน
เวลาเดียวกัน และในเวลาประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้ วีธีลงคะแนนแบบเสียงสะสม (Cumulative Voting) โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ สิทธิเสนอ
ชือและแต่งตังกรรมการอิ

สระ และมีการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็

นรายบุคคล เพือความเป็ 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 ารผลตอบแทนทีมัน ใจได้ ว่า พนัก งานจะได้ รั บ ผลตอบแทนทีเ ป็ นธรรม บริ ษั ท เปิ ดกว้ า งในการพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรเพื อ
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุม่ ทิสโก้ เชือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนืองจากทรัพยากรบุคคลเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิงของการเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้ างการเติบโตทียงั ยืน ดังนันกลุ
 ม่ ทิสโก้ จงึ ให้ ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน นอกจากนี กลุม่ ทิสโก้ ถือว่าการ
เรียนรู้เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กร ดังนันจึ
 งมีนโยบายด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีสนับสนุนการเรี ยนรู้ของพนักงานทุกคน พนักงานแต่
ละคนมีหน้ าทีรับผิดชอบต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของตน กลุม่ ทิสโก้ สนับสนุนให้ พนักงานแสดงจุดมุง่ หมายและความคาดหวังด้ วยการพูดคุยอย่าง
เปิ ดเผยผ่านระบบการบริ หารผลงาน เปิ ดโอกาสและจัดหาเครื องมือ อุปกรณ์ทีเหมาะสม ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาบุคคลเพือเสริ มสร้ าง
ศักยภาพของบุคคล โดยมุง่ เน้ นความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุม่ ทิสโก้ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยมีชอ่ งทางให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสือสารอินทราเน็ตภายในองค์กร
และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนีย งั จัดสวัสดิการทีครอบคลุมทุกด้ าน ได้ แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การเบิกค่าเล่า
เรี ยนบุตร กองทุนสํา รองเลีย งชีพ การสนับสนุนค่าใช้ จ่า ยสํา หรับวิชาเฉพาะด้ าน ระบบบริ หารเงินเดือนและค่าตอบแทนทีเหมาะสม การจ่า ย
เงินเดือนและค่าล่วงเวลา สวัสดิการสินเชือเช่าซื อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทีอยูอ่ าศัย สวัสดิการเพือซ่อมแซมบ้ านอยู่อาศัย สวัสดิการเงินกู้เพือ
กรณีฉกุ เฉิน เงินโบนัส เป็ นต้ น นอกจากนีย งั มีกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพือคุณภาพชีวิตทีดี เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย
กิจกรรมสังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น
กลุม่ ทิสโก้ เปิ ดกว้ างสําหรับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพทุกระดับชันทั
 งภายในหน่

วยธุรกิจเดียวกันและข้ ามหน่วยงาน โดย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรนัน มุง่ เน้ นการฝึ กอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนือง” เพือให้ เกิดผลด้ านพฤติกรรมทีคาดหวังอย่างชัดเจน ซึง จะ
ฝึ กอบรมพนักงานทังในด้
 านความรู้และทักษะเฉพาะด้ าน เพือใช้ ในการปฏิบตั ิงานตามประเภทธุรกิจ การฝึ กอบรมทัว ไป เพือให้ พนักงานสามารถ
เรียนรู้และปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมทิสโก้ ได้ อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการฝึ กอบรมทักษะและความสามารถทีองค์กรต้ องการ
กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ตัง “ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ ” (TISCO Learning Center) เพือเป็ นศูนย์กลางในการฝึ กอบรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ ทังทั
 กษะทีเอื อต่อการทํางาน ความรู้ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการปลูกฝั งค่านิยมองค์กร กล่าวคือ TISCO Learning Center มีบทบาทในการ
เพิมขีดความสามารถให้ แก่องค์กร (Organization Competency) โดยรวม (ดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการพัฒนาบุคลกรในข้ อ 8. บุคลากร
ของส่วนที  หัวข้ อที 8 การจัดการ)
นอกจากนี  เพือเป็ นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กลุม่ ทิสโก้ โดยฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ จดั การ
ฝึ กอบรมให้ พนักงานของบริ ษัทในเครื ออย่างต่อเนืองผ่าน ตลอดทังปี
  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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5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
กลุ่มทิสโก้ มีวิสยั ทัศน์ทีม่งุ ประกอบธุรกิจด้ วยมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด อีกทังสามารถตอบสนองทุ

กความต้ องการทางด้ านการเงิน
ด้ วยความทุม่ เทเพือช่วยสร้ างความมัง คัง และสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าทียงั ยืนให้ กับลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคม ดังนัน ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มงุ่ มัน ให้ บริการทางด้ านการเงินอย่างมืออาชีพ โดยมีความชํานาญในแต่ละประเภทธุรกิจเป็ นอย่างดี เน้ นการบริ หารงานโดยมีลกู ค้ า
เป็ นจุดศูนย์กลาง มุง่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเพือนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย ด้ วยความมุง่ มัน ทีจะเพิมคุณค่าการบริการให้ แก่ลกู ค้ า
อย่างสูงสุด โดยแบ่งธุรกิจหลักออกเป็ น 4 สายงาน ได้ แก่ สายกลุ่มลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) สายกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking)
สายจัดการธนบดีและกองทุน (Wealth & Asset Management) และสายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Affairs &
CSR)
กลุม่ ทิสโก้ แนะนําผลิตภัณฑ์และบริ การตามความต้ องการของลูกค้ า มีการสือสารชี แจงรายละเอียดเงือนไข เพือความเข้ าใจอันดี โดย
คํานึงถึงสิทธิของลูกค้ าเป็ นหลักและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภคภายใต้ หน่วยงานกํากับทีเกียวข้ องโดยเคร่งครัดมีการจัดหา
ช่องทางการติดต่อสือสารทีสะดวกสําหรับลูกค้ าและมีศนู ย์บริการลูกค้ า (Contact Center) ให้ บริการตลอด 24 ชม.
นอกจากนี  ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของกลุม่ ทิสโก้ นนไม่
ั  ส่งผลเสียต่อส่วนรวมแต่อย่างใด อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึง
ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ ไม่ได้ ให้ บริการสินเชือส่วนบุคคล หรือบัตรเครดิต อันอาจเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดการใช้ จา่ ยทีไม่จําเป็ นและสร้ างภาระ
หนี สิน ปั จจุบนั บริการสินเชือรายย่อยของธนาคารจึงเป็ นบริการแก่ลกู ค้ าทีมีความต้ องการทางด้ านทีอยูอ่ าศัย ยานพาหนะ และเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิ จเป็ นหลัก ตลอดจนการให้ สิน เชือแก่ผ้ ูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทีดํา เนิ นธุรกิ จทีไม่ส่งผลกระทบต่อ สิงแวดล้ อม เป็ นต้ น
นอกจากนี  ธนาคารยังมีบริ การรับฝากเงินและการลงทุน เพือกระตุ้นให้ เกิดการออมและการสงทุนในระยะยาวเพือช่วยให้ เกษี ยณอายุโดยมีเงิน
สะสมไว้ ใช้ อย่างไม่ลําบาก ทังนี
  บริการด้ านการลงทุนจะมีเจ้ าหน้ าทีให้ ความรู้ และมีการอบรมสัมมนาเป็ นประจําเพือให้ คําแนะนําแก่ลกู ค้ าให้ เกิด
ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
6. การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
กลุม่ ทิสโก้ ใช้ หลักการปลูกจิตสํานึกรักษ์ สิงแวดล้ อมแก่พนักงาน และจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง
เพือคุณค่า ทียังยืน โดยปลูกฝั งจิต สํานึกในการใช้ ทรั พยากรอย่างรู้ คุณค่า ผ่านกระบวนการสือสารภายในองค์กร จัดฝึ กอบรมให้ ค วามรู้ ด้า น
สิงแวดล้ อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และส่งเสริมให้ พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้ อนด้ วยการปรับเปลียน
พฤติกรรม ลดการใช้ พลังงาน ทัง ในบ้ านและสํานักงาน จัดทําสือรณรงค์ลดโลกร้ อนออกเผยแพร่ แก่ลูกค้ าและสาธารณชน ส่งเสริ มการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อมในกระบวนการปฏิบตั ิงานเท่าทีสามารถทําได้ เช่น พิจารณาหลักการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมร่วมด้ วยในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี  กลุม่ ทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามในถ้ อยแถลงแสดงเจตนารมณ์ในการให้ ความสําคัญต่อสิงแวดล้ อม ตามโครงการสิงแวดล้ อมแห่ง
สหประชาชาติในปี 2535 ด้ วยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสิงแวดล้ อม ผลประกอบการ และความยัง ยืน และยังได้ ริเริมโครงการปลูก
ป่ าถาวรตังแต่
 ปี 2534 และดําเนินเป็ นกิจกรรมต่อเนืองประจําปี โดยผู้บริ หารและพนักงานลงมือปลูกด้ วยตนเองเป็ นเวลากว่า 20 ปี (ดูรายละเอียด
เพิมเติมเกียวกับกิจกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมในข้ อ 10.4 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิงแวดล้ อม (After process)
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ตลอดระยะเวลา  ปี กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั กิจกรรมในการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมหลากหลายโครงการ โดยมีพนักงานกลุ่มทิสโก้ จิต
อาสาร่ ว มเป็ นคณะทํา งาน อาทิเช่น โครงการปลูกป่ าถาวร โครงการรณรงค์ บ ริ จาคโลหิต ทัวประเทศ โครงการส่งเสริ มศิล ปะร่ วมสมัย ไทย
นอกจากนี ยังมีโครงการทีริเริมขึ นใหม่ในปี 2556 ได้ แก่โครงการให้ ความรู้ทางด้ านการเงินแก่เยาวชน “TISCO Fun-nancial Champion”, โครงการ
ต่อเนืองได้ แก่โครงการ“ส่งเสริมการพึง พาตนเองแก่ชมุ ชน” และโครงการ “ทิสโก้ เพือพัฒนาศักยภาพครู” นอกจากนีย งั มีการมอบทุนประกอบอาชีพ
แก่ผ้ ูประสบภัย และการช่วยเหลือด้ านครุภัณฑ์และฟื นฟูสถานศึกษา โดยมีโครงการสร้ างอาคารเรี ยน “ทิสโก้ ร่วมใจ” ให้ แก่โรงเรี ยนชลประทาน
อนุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา ทดแทนอาคารเรียนเดิมทีเสียหายจากวิกฤตนํ าท่วมปี 2554
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของกลุ่มทิสโก้ มีกระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบและต่อเนืองเพือสร้ างคุณค่าทียงั ยืน โดยกิจกรรม
ด้ านพัฒนาสังคม ดําเนินการผ่านมูลนิธิทิสโก้ เพือการกุศลเป็ นหลัก มูลนิธิทิสโก้ ฯ ก่อตังในปี

พ.ศ. 2525 ทํางานเพือสังคมอย่างเต็มเวลามาเป็ นเวลา
30 กว่าปี แล้ ว กิจกรรมหลักได้ แก่ การพัฒนาเยาวชนทีด้อยโอกาส โดยการมอบทุนการศึกษาแบบให้ เปล่าแก่นักเรี ยนขาดแคลนทุกระดับชันทั
 ว
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ประเทศ จัดคณะทํางานออกตรวจเยียมติดตามผลทุนการศึกษาปี ละ 4 ครัง ทังในกรุ

งเทพฯ และต่างจังหวัดเพือประกอบการพิจารณามอบทุน
ต่อเนืองในปี ถัดไป นอกจากนี  มูลนิธิทิสโก้ ฯ ยังมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส และทุนรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยอนาถา มอบโอกาสให้ บุคคล
เหล่านีส ามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ ทัง นี  พนักงานทิสโก้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของมูลนิธิ ทิสโก้ ฯ โดยสมําเสมอ (ดูรายละเอียดเพิมเติม
เกียวกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ในข้ อ 10.4 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิงแวดล้ อม (After process))
8. การมีและเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิงแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กลุม่ ทิสโก้ ก่อตังมู
 ลนิธิทิสโก้ เพือการกุศล เพือดําเนินงานช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มเวลาและมีผลงานต่อเนืองจนได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ น
องค์การกุศลทีผ้ มู ีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนเงินบริ จาคได้ ในด้ านกระบวนการ กลุ่มทิสโก้ มีหน่วยงานเพิมผลผลิต (Productivity Improvement)
ทําหน้ าทีดแู ลปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานและการใช้ ทรัพยากร ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ ระบบการควบคุมทีดี และการมุ่งส่งเสริ มและ
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพืออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง และลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษ
ด้ านกระบวนการปฎิบตั ิงานภายใน กลุม่ ทิสโก้ ได้ ให้ บริการลูกค้ าด้ วยระบบ ระบบ e-statement เพืออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า โดย
ลูกค้ าสามารถเรียกดูสถานะทางบัญชีผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ตลอด 24 ชม. นอกจากนีก ลุ่มทิสโก้ เดินหน้ าพัฒนาการจัดทํารายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
แก่หน่วยงานต่างๆ เพือลดการใช้ ทรัพยากรอีกทังเพิ
 มช่องทางการปฏิบตั ิงานนอกสํานักงานให้ แก่พนักงานการตลาดทีต้องพบปะลูกค้ าภายนอก
ช่วยให้ ประหยัดเวลา ลดปั ญหาการจราจร ทังนี
  เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ สมบูรณ์มากยิงขึ น
10.3

การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม

กลุ่มทิสโก้ ยึดมัน ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริ โภคมาอย่างต่อเนือง โดยสัญญาเช่าซือ ของธนาคารทิสโก้ รวมถึงสัญญาการทํา
ธุรกรรมอืนๆ ของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับการยอมรับ และได้ มาตรฐานตามทีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)กําหนด เพือให้ แน่ใจว่าลูกค้ า
จะได้ รับความเป็ นธรรม และได้ รับประโยชน์สงู สุด นอกจากนี  กลุม่ ทิสโก้ มีหน่วยงาน Corporate Compliance ทีคอยดูแลรับข้ อร้ องเรี ยน และมีการ
จัดการต่อข้ องร้ องเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบขัน ตอน ให้ เป็ นไปตามตัวบทกฎหมาย ลูกค้ าและสังคมจึงมัน ใจได้ ว่าข้ อร้ องเรี ยนจะได้ รับการตรวจสอบ
และดําเนินการไปตามขัน ตอน ทีผ่านมา การดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงไม่ถกู กล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสังคม สิงแวดล้ อม หรื อไม่เป็ นไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 หลักการ แต่อย่างใด
10.4

กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม (After process)

นอกจากการดําเนินงานบริษัท เพือความยัง ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึงเป็ นส่วนหนึงในการดําเนินธุรกิจปกติแล้ ว กลุ่มทิสโก้ ยงั มี
กิจกรรมเพือสังคมทีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิงแวดล้ อมทีทางกลุม่ ทิสโก้ ยดึ ถือปฏิบตั ิ
ตังแต่
 ปี 2556 เป็ นต้ นไป กลุ่มทิสโก้ ได้ ปรับปรุงกรอบการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) มีการกําหนด
แนวทางทีชดั เจนเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืนด้ วยการดําเนินกิจกรรมหลัก  ด้ าน มีการระบุเป้าหมายและแผนการดําเนินงานในแต่ละปี ดังนี 
นโยบายทัวไปเกียวกับความรับผิดชอบต่ อสังคมของกลุ่มทิสโก้
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1. การให้ โอกาสทางการศึกษา กลุ่มทิสโก้ ยังคงเจตนารมณ์ ด้านการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนือง อันเป็ นพืน ฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยให้ ทนุ การศึกษาแก่ นักเรียนทีขาดแคลน ให้ ทนุ พัฒนาศักยภาพครู ซึงเป็ นบุคลากรทีสําคัญ
ต่อคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทุนปรับปรุง ซ่อม สร้ างอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนทีขาดแคลนทัว ประเทศ
2. การให้ ความรู้ ทางการเงิน (Social Financial Literacy) ด้ วยศักยภาพของการเป็ นสถาบันการเงิน กลุ่มทิสโก้ มีความประสงค์จะนํา
ความรู้ ความเชียวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ ปัญหาการขาดความรู้ในการจัดการทางการเงินของคนไทย ซึงเป็ นต้ นตอของปั ญหาสังคมใน
ระดับประเทศ จากผลสํารวจล่าสุดในปี 2556 เปิ ดเผยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ความรู้ ทางการเงินของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ตํากว่า
มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิงการด้ อยความรู้ทางการเงินทีเกียวข้ องกับการดํารงชีวิต อาทิเช่น ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการคํานวณดอกเบีย
สินเชือ การก่อหนี  มูลค่าของเงินตามกาลเวลา ฯลฯ กลุ่มทิสโก้ จึงพัฒนา และจัดหลักสูตรอบรม เผยแพร่ ความรู้ความเข้ าใจ รวมทังการวางแผน

การเงิน สําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และชุมชนต่างๆ ทัว ประเทศ โดยใช้ บุคลากรภายใน มาฝึ กอบรมเป็ นวิทยากรจิตอาสา อัน
เป็ นโครงการทีจะจัดอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี
3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิงแวดล้ อม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) เป็ นกิจกรรม
เพือปลูกฝั งจิตสํานึกสาธารณะแก่บุค ลากร ในด้ านการอนุรั กษ์ สิงแวดล้ อม การส่งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม การบําเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทังการส่

งเสริมการปฎิบตั ิตน และปฏิบตั ิงานอย่างซือสัตย์โปร่งใส ตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลทีดี อันเป็ นกิจกรรม
ประจําปี ทีจะดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
การดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR ทังหมดของกลุ

ม่ ทิสโก้ ขับเคลือนโดยพนักงานจิตอาสาเป็ นหลัก เพือเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนได้
มีสว่ นร่วม รู้จกั การเสียสละ และแบ่งปั นให้ แก่ผ้ อู ืน อันเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีคณะผู้บริ หารระดับสูงให้ คําแนะนํา และ
ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจํา เพือให้ การดําเนินงานสอดคล้ องกับแนวนโยบายทีกําหนดไว้
นอกจากโครงการทีกลุม่ ทิสโก้ ดําเนินการเองแล้ ว กลุม่ ทิสโก้ ยงั เข้ าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อืนๆ รวมทังสนั
 บสนุนสาขาของบริษัทใน
กลุม่ ทีกระจายอยูใ่ นเขตภูมิภาค ให้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนท้ องถินด้ วย โดยเน้ นกิจกรรมเพือการพัฒนาทียงั ยืนเป็ นสําคัญ
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในปี 2556
1.

การให้ โอกาสทางการศึกษา
1.1 ทุนการศึกษา

กลุม่ ทิสโก้ ให้ การสนับสนุนด้ านทุนการศึกษาแก่นกั เรียนนักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที
ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถานศึกษาทัว ประเทศมากว่า  ปี โดยผ่านการดําเนินงานของมูลนิธิทิสโก้ เพือการกุศล (TISCO Foundation for
Charity) ซึงกลุ่มทิสโก้ ก่อตัง ขึน ในปี  เพือดํ าเนินกิจกรรมนี ใ นระยะยาว โดยนําทุน ทรัพย์จากดอกผลทีได้ รับ ในแต่ละปี ของเงินกองทุน
(Capital Fund) มาใช้ อย่างไรก็ตาม เพียงดอกผลของเงินกองทุนยังมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ทังนี
 ทุนทรัพย์ส่วน
ใหญ่จงึ ได้ รับการบริจาคจากกลุม่ ทิสโก้
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ในปี 2556 เป็ นการมอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรียนและนักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที
ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถานศึกษาทัว ประเทศจํานวน 7,068 ทุน รวมเป็ นเงินทังสิ
 น 26,993,000 บาท เป็ นนักเรี ยนทุนต่อเนืองจํานวน 3,922 ทุน
และเป็ นทุนใหม่จํานวน 3,146 ทุนโดยแบ่งเป็ นระดับการศึกษาดังนี 
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา
- ระดับอืนๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

458
5,716
397
408
89

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

กระบวนการติดตามผลงาน มูลนิธิทิสโก้ ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมและทุนต่างๆ อย่าง
สมําเสมอ เพือศึกษาผลการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และนําข้ อมูลทีได้ มาจัดสรรทุนและค่าใช้ จ่ายในอนาคตให้ เกิดประโยชน์มาก
ทีสดุ โดยการติดตามผลจะแยกตามประเภทของกิจกรรม มูลนิธิทิสโก้ ฯ จะติดตามผลการศึกษาของนักเรี ยนทุนทุกระดับในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยเป็ นประจํา ทุก ปี และมีการสุ่มเยียมตามบ้ า นของนักเรี ยนทีได้ รับทุน อยู่ใ นปั จจุบัน และนักเรี ยนทีกํา ลังจะขอรั บ บริ จาคทุน โดยมีตัว แทน
คณะกรรมการ เจ้ าหน้ าทีมลู นิธิฯ และตัวแทนคณะทํางานซึงเป็ นพนักงานทิสโก้ ร่วมเดินทางไปติดตามผลเป็ นประจําทุกครัง สําหรับทุนประกอบ
วิชาชีพ มูลนิธิทิสโก้ ฯ จะทําการติดตามผลหลังจากทีมอบทุนแล้ วเป็ นเวลา 1-2 เดือน เพือให้ แน่ใจว่าผู้ขอรับทุนสามารถประกอบอาชีพได้ ตามที
ตังใจไว้

นอกจากนี  ยังมีการติดตามความคืบหน้ าหลังจากให้ ทนุ แล้ ว 1 ปี อีกด้ วย โดยตลอดปี 2556 มูลนิธิทิสโก้ ฯ ได้ ออกติดตามผลนักเรี ยนที
ได้ รับทุนการศึกษาในหลายจังหวัดทัว ประเทศ ดังนี 
- ภาคกลาง ได้ แก่ โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธิ, โรงเรียนบ้ านซับหินขวาง, โรงเรี ยนบ้ านท่ามะนาว, โรงเรี ยนบ้ านซับจําปา, โรงเรี ยน
บ้ านหัวลํา, โรงเรียนถาวรานุกลู , โรงเรียนวังไกลกังวล, โรงเรียนบ้ านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์ บํารุง), โรงเรียนกุยบุรีวิทยา, โรงเรียนบ้ านหนอง
เกด, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านหนองสระพัง, โรงเรี ยนนาขามวิทยา, โรงเรี ยนศรี สขุ พิทยาคม, โรงเรี ยนสารคามพิทยา
คม, โรงเรียนบ้ านนาเลา, โรงเรียนจังหารฐิ ตวิริยาประชาสรรค์, โรงเรียนช้ างเผือกวิทยาคม, โรงเรี ยนบ้ านหนองแล้ ง, โรงเรี ยนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
- ภาคเหนือ ได้ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสพุ รรณ, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร, โรงเรียนธรรมราชศึกษา, 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),
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
1.2 โครงการ “ทิสโก้ เพือพัฒนาศักยภาพครู”
จากการดําเนินการให้ ความช่วยเหลือ โรงเรี ยน เยาวชน และชุมชน มาอย่างต่อเนือง ทําให้ คณะทํางานได้ รับข้ อมูลทังทางตรงและ

ทางอ้ อม เกียวกับปั ญหาการขาดแคลนครู เฉพาะด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิงด้ านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ทังในเชิ

งปริ มาณและ
คุณภาพ แม้ วา่ ภาครัฐจะให้ ความสําคัญและเร่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองก็ตาม ซึง ปั ญหาดังกล่าวต้ องการการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากหลายฝ่ าย กลุม่ ทิสโก้ ขอเป็ นส่วนหนึงในการร่วมพัฒนาคุณภาพครูเพือพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียม
โครงการ “ทิสโก้ เพือพัฒนาศักยภาพครู” จึงเกิดขึน ในปี 2555 โดยเริ มดําเนินงานพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ เป็ นลําดับแรก
ร่วมกับสถาบันเทคสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาทัว
ประเทศ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยวางแผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อย่างเป็ นระบบแบบเทอมต่อเทอม เทอม
ละ 1 ครัง เป็ นเวลา 3-4 วัน ติดต่อกันตามเหมาะสม พร้ อมสนับสนุนสือและอุปกรณ์ การเรี ยนรู้ ตามระดับชัน แก่ครู ผ้ ูเข้ าอบรมด้ วย แผนการ
ดําเนินงานดังนี 
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ปี

ปี 

กําหนดการอบรม

ตุลาคม
(เทอม )

เมษายน
(เทอม )

ตุลาคม
(เทอม )

เมษายน
(เทอม )

ตุลาคม
(เทอม )

เมษายน
(เทอม )

ประถม  และ 
ครัง ที /

ประถม  และ 
ครัง ที /

ประถม  และ 
ครัง ที /

ประถม  และ 
ครัง ที /

ประถม  และ 
ครัง ที /

ประถม  และ 
ครัง ที /

ระดับชัน

ปี 

ปี 

ปี 

ณ สิ นปี 2556 มีครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที 1, 2, 4 และ 5 เข้ าร่วมอบรมแล้ 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 าร่วมอบรมมากขึน เป็ นจํานวน 47 คน จาก 26
โรงเรียน
จากการติดตามผลทราบว่าครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที 1 และ 4 ได้ นําแผนการเรี ยนรู้ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนจริ ง แม้ ว่าจะ
ยังไม่สามารถแสดงผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็ นค่าคะแนนทีสงู ขึ นได้ อย่างชัดเจน แต่ครูสว่ นใหญ่ให้ ความเห็นสอดคล้ องกันว่าสามารถทําให้ เด็กๆ
ในชันเรี
 ยนให้ ความสนใจ และคุ้นเคยกับวิชาคณิตศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยการนําสือและอุปกรณ์ต่างๆ ทีได้ รับไปใช้ ประกอบการเรี ยนรู้นําแนว
ทางการพัฒนาสือใกล้ ตวั มาใช้ ในการแทนค่าต่างๆ อีกทังได้
 นําเอาเทคนิคการถ่ายทอดมาใช้ ทําให้ เด็กๆ สนุกและรู้ สึกว่าคณิตศาตร์ ไม่ใช่เรื องไกล
ตัวอีกต่อไป อีกทังช่
 วยสร้ างความมัน ใจในการสอนแก่ครูผ้ สู อนทีไม่ได้ จบเอกคณิตศาสตร์ โดยตรงและไม่มีประสบการณ์ได้ เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างกรณีทีน่าสนใจของโรงเรี ยนบ้ านไม้ ซางหนาม จ.แม่ฮ่องสอน ให้ ข้อมูลว่าได้ นําแผนการเรี ยนรู้ไปเผยแพร่ในกิจกรรมเยียมชมดู
งานของโรงเรียน มีโรงเรียนในตําบลเข้ าร่วมและนําไปใช้ รวม 11 โรงเรียน และโรงเรียนเทศบาลศรี สพุ รรณ จ.เชียงใหม่ ให้ ข้อมูลว่าได้ นําแผนการ
เรี ยนรู้ ไปถ่ายทอดให้ กับครูฝึกสอน โดยได้ ช่วยกันพัฒนาสือต่อเนืองในบทเรี ยนอืนๆ ด้ วย ทําให้ คะแนนสอบของนักเรี ยนดีขึน ทังนี
 แ ม้ ว่าในบาง
โรงเรียนจะมีอปุ สรรคและข้ อจํากัดในการเรียนรู้ของนักเรี ยนอยูบ่ ้ างก็ตาม
โรงเรียนทีสง่ 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. จังหวัดอํานาจเจริญ
13. จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. จังหวัดตรัง

ได้ แก่ โรงเรียนทุง่ กองมู โรงเรียนบ้ านนํ าริน โรงเรียนบ้ านแม่กิ โรงเรียนบ้ านสบสอย โรงเรียนบ้ าน
ไม้ ซางหนาม โรงเรียนบ้ านหนองแห้ ง โรงเรียนบ้ านห้ วยสิงห์
ได้ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสพุ รรณ
ได้ แก่ โรงเรียนปั วศรีพรม
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านหาดเค็ด โรงเรียนริมฝั งน่านวิทยา
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านวังหว้ า
ได้ แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านซับจําปา โรงเรียนบ้ านวังไผ่ โรงเรียนบ้ านท่าดินดํา
ได้ แก่ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ โรงเรี ยนวัดทางยาว
ได้ แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านกระทุม่ ล้ ม
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านเซิดสําราญ
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านโคกสวาสดิหนองสองห้ องดอนแดง โรงเรียนบ้ านคําข่า
ได้ แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต โรงเรียนบ้ านกุมแป
ได้ แก่ โรงเรียนบ้ านท่าคลอง โรงเรียนวัดหนองหว้ า
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1.3 โครงการซ่ อมสร้ างสถานศึกษา
ปี  กลุม่ ทิสโก้ ให้ การช่วยเหลือปรับปรุงสถานศึกษาต่างๆ ทังการซ่

อมแซมสิงปลูกสร้ าง การให้ ทนุ และจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอน รวมทังสิ
 น  แห่ง ได้ แก่
. ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้ อมสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาและห้ องนํ า โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.อยุธยา
จากโครงการฟื นฟูหลังวิกฤติอุทกภัยปี  ซึงกลุ่มทิสโก้ ได้ ช่วยเหลือฟื น ฟูโรงเรี ยนต่างๆ ในจังหวัดทีประสบภัย โดยมีโครงการ
ใหญ่  โครงการ คือ การจัดสร้ างอาคารเรียนหลังใหม่ให้ แก่โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.อยุธยา เป็ นอาคารเรี ยนคอนกรี ต  ชัน  ห้ องเรี ยน
มาตรฐาน  ห้ องเรียนร่วม ทดแทนอาคารเรี ยนไม้ ชนเดี
ั  ยว  ห้ องเรี ยนทีโครงสร้ างเสียหายหนักจากอุทกภัย เป็ นการขยายโอกาสการศึกษาตาม
จํานวนนักเรียนทีเพิมขึ น และปรับบริเวณชัน  เป็ นโถงอเนกประสงค์ รองรับอุทกภัยในครัง ต่อไปได้ โดยกลุม่ ทิสโก้ เป็ นผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก
ร่วมกับเงินบริ จาคจากผู้มีจิตศรัทธา และได้ รับการสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ ก่อสร้ างจากเครื อข่าย ได้ แก่ บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน),
บริษัท สยามอาร์ ตเซรามิค จํากัด, บริ ษัท ไลท์ติ ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ ล จํากัด โดยได้ ก่อสร้ าง
แล้ วเสร็จส่งมอบเมือเดือนสิงหาคม 
นอกจากนี  กลุ่มทิสโก้ ยงั พิจารณาให้ การสนับสนุนปรับปรุงสนามกีฬาบริ เวณด้ านหน้ าโรงเรี ยนให้ เป็ นสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม ซึง
เป็ นกีฬายอดนิยมของคนในชุมชน เพือใช้ เป็ นศูนย์กีฬาชุมชนพยอม ส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ห่างไกลจากปั ญหายาเสพติด อีกทัง
จัดสร้ างและปรับปรุงห้ องนํ าทีทรุดโทรมให้ มีสภาพดีและเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนทีเพิมขึ นด้ วย
. สนับสนุนการจัดสร้ างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้ านท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
จากห้ องเรียนอนุบาลเดิมซึง ใช้ พื นทีร่วมในอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหารของโรงเรี ยน ได้ รับความเสียหายจากวิกฤติอทุ กภัยปี
 ประกอบกับสถานทีจดั การเรี ยนการสอนเดิมนัน ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทําให้ ไม่สามารถเปิ ดทําการเรี ยนการสอนให้ แก่เด็กๆ ในชุมชนได้ ทางโรงเรี ยนจึงได้ เริ มดําเนินการจัดสร้ างมาตังแต่
 ปี 
เป็ นอาคารชันเดี
 ยว ยกพื นสูง ขนาด  ห้ องเรี ยน  ห้ องนอน รวมพื นทีใช้ สอย  ตรม. แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จเนืองจากติดปั ญหาด้ านเงินทุน กลุ่ม
ทิสโก้ จึงให้ การสนับสนุนงบประมาณหลัก ร่วมกับเงินบริ จาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านบัญชี "ทิสโก้ ร่วมใจเพือพัฒนาการศึกษา" เพือให้ การก่อสร้ าง
แล้ วเสร็จใช้ งานได้ ในก่อนเปิ ดเรียนในปี การศึกษา  ซึง นอกจากการสนับสนุนให้ อาคารเรี ยนอนุบาลหลังใหม่นีแ ล้ วเสร็ จ กลุ่มทิสโก้ ยงั ให้ การ
สนับสนุนปรับปรุงพื นทีแวดล้ อม ครุภณ
ั ฑ์ และเพิมเติมการก่อสร้ างงานระเบียงกัน เพือความปลอดภัย และทางเชือมแบบมีหลังคาระหว่างอาคาร
เรียนไปยังห้ องนํ า เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่เด็กๆ ด้ วย
. สนับสนุนการจัดสร้ างห้ องนํ า โรงเรียนบ้ านสร้ าง อ.วังน้ อย จ.อยุธยา
โรงเรี ยนบ้ านสร้ าง ซึงเปิ ดสอนในระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษามีปัญหาห้ องนํา มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่ถกู สุขลักษณะตังอยู
 ่
ด้ านหลังโรงเรียนและไกลจากตัวอาคารเรียน อีกทังโรงเรี

ยนไม่มีรัว รอบขอบชิดและมีจํานวนครูไม่เพียงพอทีจะดูแลเรืองความปลอดภัยของนักเรี ยน
เมือต้ องการใช้ ห้องนํ า กลุม่ ทิสโก้ จงึ ให้ การสนับสนุนจัดสร้ างห้ องนํ าติดกับอาคารเรียน จํานวน  ห้ อง พร้ อมแยกส่วนอ่างล้ างมือเพือสุขอนามัยทีดี
แก่นกั เรียนและครูของโรงเรียนด้ วย
. ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) เป็ นสถานศึกษาสําหรับชุมชน
บนพื นทีสงู ทีทรุ กันดารห่างไกล เพือสร้ างโอกาสทางการศึกษาให้ แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรียง สร้ างฐานการเรียนรู้เพือแก้ ปัญหาชีวิตความเป็ นอยู่
ไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขึ น จัดการศึกษาแบบคละชันโดยครู

อาสา ตัวอาศรมทีใช้ เรียนร่วมนันสร้
 างจากวัสดุท้องถินจํานวน  ห้ องเรียน มีสภาพเก่าผุพงั
ทังหลั
 งคาและฝาห้ องเรี ยน ไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งานและไม่สามารถใช้ งานได้ ในวันทีมีแดดจัดและฝนตก กลุ่มทิสโก้ จึงให้ การสนับสนุน
ซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพทีแข็งแรงพร้ อมใช้ งาน โดยเป็ นการฟื น ฟูแบบร่วมแรงร่วมใจทําเองของคนในชุมชน เพือกลับมาเป็ นศูนย์กลางในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้ ดงั เดิม

10-9

ส่วนที  2 หัวข้อที  10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. สนับสนุนด้ านการศึกษาร่ วมกับเครือข่ าย
เพือเป็ นการรองรับการก้ าวสู่ประชาคมอาเซียนทีกําลังจะมาถึง และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้ แก่นักเรี ยน นักศึกษา
กลุ่มทิสโก้ ให้ การสนับสนุนโครงการ International Education Building มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสนับสนุนการแจกจ่ายหนังสือ
ภาษาอังกฤษของมูลนิธิหนังสือเพือไทย, เพือสร้ างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม กลุ่มทิสโก้ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กกําพร้ าทีได้ รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ในโครงการพ่อแม่อปุ ถัมภ์ และกิจกรรมอืนๆ ของมูลนิธิหมอเสม พริ ง พวงแก้ ว และยังให้ การสนับสนุนโครงการจัดทํา
หนังสือเวชนิสสิต สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ เพือใช้ เป็ นแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลประวัติศาสตร์ ทางการแพทย์ด้วย
2. การให้ ความรู้ทางการเงิน
ดังได้ กล่าวแล้ วว่า กลุ่มทิสโก้ ให้ ความสําคัญในประเด็นปั ญหาการขาดวินัยทางการเงินของคนในสังคม นํามาซึงปั ญหาสังคมอืนๆ
มากมาย เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้ าน จึงได้ กําหนดให้ เป็ นภารกิจหลักในการทําหน้ าทีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยริ เริ ม
โครงการให้ ความรู้ทางการเงิน นําเอาความเชียวชาญทางการเงินของกลัม ทิสโก้ ถ่ายทอดไปสูค่ นในสังคม เปิ ดโอกาสการเข้ าถึงความรู้ทางการเงิน
พร้ อมกําหนดจุดมุง่ หมายหลักในด้ านการขยายผล ในปี  คณะทํางานจิตอาสาทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้ านได้ ร่วมกันวางแผนจัดทํา
หลักสูตรการให้ ความรู้ทางการเงินทีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยลําดับแรกได้ จัดทําหลักสูตรสําหรับกลุ่มเยาวชน  หลักสูตร ด้ วยเห็นว่ากลุ่ม
เยาวชน ผู้เป็ นกําลังสําคัญของประเทศ เพือสร้ างภูมิค้ มุ กันในการดําเนินชีวิตแก่เยาวชน ครอบครัว และขยายผลไปสูช่ มุ ชน ดังนี 
2. โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” หลักสูตรให้ ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีผสมผสาน
วิชาการและความสนุกสนานเพือให้ เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ให้ เยาวชนตระหนักในความสําคัญของการจัดการทางการเงิน เสริมทักษะทีจําเป็ น
ให้ สามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน อีกทังเป็
 นการเปิ ดโอกาสการเรียนรู้นอกห้ องเรียน
โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” พัฒนามาจากหลักสูตรเงินทองของมีคา่ ซึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ จดั ทําไว้ เมือปี  โดยนํามาผสมผสานเรื องราวทางการเงินในแบบร่วมสมัย เน้ นการเก็บออม การใช้
จ่ายอย่างรู้คณ
ุ ค่าและรับผิดชอบ เช่น การจัดทํางบประมาณส่วนบุคคล บันทึกบัญชีรับจ่าย เทคนิคการออมในรูปแบบต่างๆ การคํานวณดอกเบื ย
ทบต้ น การไม่ตกเป็ นเหยือโฆษณา รู้ ทนั หนีน อกระบบ เป็ นต้ น ถ่ายทอดโดยวิทยากรซึงเป็ นพนักงานจิตอาสาของกลุ่มทิสโก้ ทีมีความรู้ ความ
เชียวชาญในการให้ คํา แนะนํ าทางการเงิน ประกอบด้ ว ย 2 กิ จกรรม คือ 1. ค่ ายเรี ยนรู้ 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิส โก้ สํานักงานใหญ่ เป็ น
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมดูงานทังในและนอกสถานที

 ซึง นอกจากเยาวชนจะได้ เรียนรู้เรืองราวทางการเงินแล้ ว ยังได้ สมั ผัสชีวิตการทํางาน
จริงและอาชีพต่างๆ ในธุรกิจการเงิน ตลอดจนได้ ร่วมทํากิจกรรมแบ่งปั นเพือสังคมด้ วย รับจํานวน  คน ( ทีมๆ ละ  คน) และ 2. กิจกรรมต่ อ
ยอด หลังจากผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ เยาวชนผู้เข้ าอบรมจะต้ องนําความรู้ ความเข้ าใจทีได้ รับไปสร้ างสรรค์กิจกรรมต่อยอดการเรี ยนรู้ ภายใต้
โครงการ TISCO Fun-nancial Champion เพือเผยแพร่ความรู้เรืองการวางแผนจัดการการเงินไปสูผ่ ้ อู ืนในวงกว้ าง โดยให้ ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
 เดือน จากนันจั
 ดทํารายงานผลกิจกรรมต่อยอดดังกล่าวส่งเข้ าประกวดชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา พร้ อมโล่เกียรติยศมอบแก่โรงเรี ยน
และประกาศนียบัตรแก่ทีมเป็ นรายบุคคล
โครงการนีม ีจดุ มุ่งหมายทีจะให้ ความรู้ด้านการเงินกระจายไปยังทุกภาคของประเทศอย่างทัว ถึง โดยนับตัง แต่การดําเนินการรับ
สมัคร คณะทํางานได้ รับใบสมัคร รวม  ทีม (ทีมละ  คน) จาก  โรงเรี ยนทัว ประเทศ รวมถึงโรงเรี ยนใน  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย ทํา
การคัดเลือกโดยแยกตามภาค ให้ สิทธิ  โรงเรี ยนต่อ  ทีม พิจารณาจากการตอบคําถามในใบสมัครเกียวกับความสนใจด้ านการเงินการออม
และแนวคิดในการเผยแพร่ไปยังผู้อืน เพือให้ มนั ใจว่าเยาวชนผู้ผ่านเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ายจะกลับไปเป็ นผู้นําในการขับเคลือนกิจกรรมต่อยอดได้
อย่างจริงจัง
ด้ านการขยายผลภายหลังผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้ โรงเรี ยนต่างๆ ได้ กลับไปดําเนินกิจกรรมต่อยอด เผยแพร่ความรู้ไปยังผู้อืน และ
จัดส่งรายงานผลเข้ าประกวด ทังนี
 ม ีโรงเรี ยนส่งรายงานผลเข้ าร่วม  โรงเรี ยน คิดเป็ น % ของโรงเรี ยนทังหมดที

ผ่านกิจกรรมค่าย แม้ ว่าจะมี
อุปสรรคในเรื องการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยของนักเรี ยนระดับชันมั
 ธยมศึกษาปี ที  และมีกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรี ยนอยู่บ้างก็ตาม และจาก
รายงานผลทีสง่ เข้ าประกวด ส่วนใหญ่มีผลในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจเป็ นทีน่าพอใจ โดยการสือสารกับนักเรียนในโรงเรียน การบอกเล่ากับคน
ในครอบครัว การนําความรู้ไปเสริมกับโครงการธนาคารโรงเรี ยนทีมีอยู่แล้ ว และการเผยแพร่ไปสู่ชมุ ชน ส่วนผลการนําไปปฏิบตั ิยงั ไม่ชดั เจนนัก
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ส่วนโรงเรียนทีมีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมต่อยอดได้ น่าสนใจผ่านเข้ าสูร่ อบชิงชนะเลิศ มี  โรงเรียน ได้ แก่ โรงเรี ยนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
โรงเรี ยนกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โรงเรี ยนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้ อยเอ็ด โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
การประกวดผลกิ จ กรรมต่อ ยอดในรอบชิ ง ชนะเลิ ศ ทัง  โรงเรี ย นได้ นํ า เสนอผลต่อ หน้ า คณะกรรมการ ซึง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะทํางาน พบว่า แต่ละโรงเรียนมีวิธีการเผยแพร่ทีคล้ ายคลึงกัน แต่มีความโดดเด่นในตัวกิจกรรม
และผลลัพธ์ จากการติดตามทีแตกต่างกันตามบริ บทแวดล้ อม ตัวอย่างเช่น โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ซึงเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กมีนักเรี ยน
ประมาณ  คน มีการสร้ างเครือข่ายจากแกนนํา  คนซึงเป็ นนักเรี ยนทีผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ ทําให้ สามารถกระจายความรู้ไปได้ ครอบคลุม
และมีผลการดําเนินโครงการจากกิจกรรมทีหลากหลาย เริ มตัง แต่การตังชมรม

“เยาวชนนักคิดพิชิตเงินออม” มีสมาชิกชมรมถึง % ร่วมกันทํา
กิจกรรมการออมอย่างต่อเนือง เช่น จัดทํา FB Fanpage มีสมาชิกถึง  คน ใช้ ในการติดต่อสือสารกิจกรรมค่ายการออม, กิจกรรมรณรงค์
Knock the Door, กิจกรรมปั นจักรยานรณรงค์  หมูบ่ ้ าน อีกทังยั
 งทําให้ เรื องการเงินเป็ นเรื องใกล้ ตวั สําหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้ โดยบูรณาการ
ความรู้การเงินเข้ าไปในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละช่วงชัน ให้ ผลลัพธ์ทงในด้
ั  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 “บริษัทจําลอง”จําหน่ายสินค้ าจากกระดาษสาแปรรูปทีผลิตขึน เองจากฟาง ซึงเป็ นวัตถุดิบทีหาได้ ง่ายในท้ องถิน
ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลงานเหล่านี ทําให้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ได้ รับการตัดสินให้ ได้ รับรางวัลชนะเลิศเป็ น TISCO Funnancial Champion ประจําปี ด้ านผลการดําเนินโครงการของโรงเรียนเลยพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที  มีความโดดเด่นในกิจกรรมสมุดบันทึก
ความมัง คัง นํามาซึง การเปลียนพฤติกรรมในการใช้ จา่ ยของตนเอง เป็ นเรืองใกล้ ตวั ทีทกุ คนทําได้ ใช้ หลัก  ส มาบูรณาการเข้ ากับค่าใช้ จ่าย โดย
จัดเก็บสิงของในห้ องนอนของตนเอง แยกสิงของทีใช้ และไม่ได้ ใช้ แปลงเป็ นค่าใช้ จ่ายทีสญ
ู เสียไป สามารถสะท้ อนและให้ แง่คิดในการใช้ จ่ายครัง
ต่อๆ ไปได้ เป็ นอย่างดี และโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับที  สามารถขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายถึง 5,098 คน ด้ วยเป็ นโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ ประกอบกับกิจกรรม Road Show กับชุมชน และโรงเรี ยนเครื อข่ายอีก  โรงเรี ยน มีการจัดเสวนากับกลุ่มผู้ปกครอง และกิจกรรม
แลกเปลียนเรียนรู้กบั กองทุนหมูบ่ ้ านด้ วย
กิจกรรมต่างๆ ข้ างต้ นทีเยาวชนในโครงการได้ ร่วมกันจัดทําขึ นนัน นอกจากจะเป็ นการเผยแพร่และแบ่งปั นความรู้ด้านการเงินการ
ออม ไปสูผ่ ้ อู ืนแล้ ว ยังก่อให้ เกิดโครงการต่อเนืองในระยะยาว เกิดการสร้ างเครือข่าย มีการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ ฝึกฝนทักษะในการเป็ นผู้นํา และการ
ทํางานเป็ นทีม การประกวดจึงเป็ นเพียงส่วนหนึงในการสร้ างขวัญและกําลังใจสําหรับการเสียสละเวลาและการลงมือทําอย่างจริงจัง โดยกลุม่ ทิส
โก้ ได้ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการปฏิบตั ิในวงกว้ างต่อไป
2.2 โครงการ “TISCO Young Financial Planner”
กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั ทําหลักสูตรการเรียนรู้ทางการเงินสําหรับเยาวชนระดับปริญญาตรีเป็ นหลักสูตรที  โดยมุ่งให้ เยาวชนทีกําลังจะจบ
การศึกษาได้ ตระหนักถึงความสําคัญด้ านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเตรี ยมก้ าวเข้ าสู่วัยทํางานอย่างมัน คง พร้ อมเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ นอก
ห้ องเรียนในรูปแบบร่วมสมัย ใช้ ชือว่า “TISCO Young Financial Planner” เป็ นหลักสูตรการเรี ยนรู้ทีพฒ
ั นามาจากหลักสูตร TISCO Fun-nancial
Champion เนื อหามีความลึกและกว้ างมากขึน นอกจากเรื องการออม การใช้ จ่ายอย่างรู้คณ
ุ ค่า เยาวชนยังจะได้ เรี ยนรู้เรื องราวการลงทุนอย่าง
เหมาะสมและรับผิดชอบ ควบคูไ่ ปกับทักษะในการพัฒนาตนเองไปสูค่ วามสําเร็ จในการทํางานด้ วย ถ่ายทอดโดยวิทยากรซึงเป็ นพนักงานจิตอาสา
ของกลุ่มทิสโก้ ทีมีความรู้ ความเชียวชาญในการให้ คําแนะนําทางการเงิน และกําหนดแนวทางการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตร
TISCO Fun-nancial Champion ประกอบด้ วย  กิจกรรม คือ 1. ค่ ายเรียนรู้ 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิสโก้ สํานักงานใหญ่ และ 2. กิจกรรมต่ อ
ยอด หลังจากผ่านกิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ เยาวชนผู้เข้ าอบรมจะต้ องนําความรู้ทีได้ รับไปพัฒนาและคิดสร้ างสรรค์สือเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่
ชุมชน โดยจัดทํารายงานแนวคิดและวิธีการอย่างละเอียดส่งเข้ าประกวดชิงทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการจะพิจารณารายงานทีสามารถคัดเลือก
เนื อหาและคิดสร้ างสรรค์สือการเรียนรู้ได้ สอดคล้ องเหมาะสมกับบริบทและมีความเป็ นไปได้ ในการจัดทํามากทีสดุ เพือเข้ าสู่รอบชิงชนะเลิศนําเสนอ
แนวคิดต่อหน้ าคณะกรรมการ ซึง กลุม่ ทิสโก้ จะพิจารณานําแนวคิดนันไปจั
 ดทําสือเผยแพร่ในโครงการให้ ความรู้ทางการเงินแก่ชมุ ชนต่อไป
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ในปี  กลุม่ ทิสโก้ ได้ เตรียมแผนดําเนินโครงการ “TISCO Young Financial Planner” หลังจากจบโครงการ TISCO Fun-nancial
Champion ซึง คณะทํางานจําเป็ นต้ องเลือนกิจกรรมออกไป เนืองจากอุปสรรคในเรืองเวลา ประกอบกับการชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม
คณะทํางานได้ กําหนดแผนเริมกิจกรรมในปี 
. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิงแวดล้ อม และบรรษัทภิบาล
สังคม
. โครงการรณรงค์ บริจาคโลหิตทัวประเทศ
หนึงในโครงการระยะยาวทีกลุม่ ทิสโก้ ดําเนินมากว่า  ปี โดยร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริ จาคโลหิตอย่างต่อเนืองเป็ น
ประจําทุกปี เพือเชิญชวนพนักงาน ลูกค้ า และประชาชนทัว ไป ร่วมบริ จาค ณ สํานักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ และได้ ขยายกิจกรรมไปยังสาขา
ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคทัว ประเทศ โดยในปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ จดั กิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตรายไตรมาส เพือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั องค์ราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา รวม 13 ครัง มียอดบริ จาคโลหิตจํานวน 4,674
ยูนิต คิดเป็ น 1,739,100 ซีซี นับเป็ นปริมาณโลหิตทีได้ สงู สุดนับตังแต่
 ดําเนินโครงการ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย หรื อผู้ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ได้ กว่า
16,000 ราย รายละเอียดดังนี 
ผลการรณรงค์ บริจาคโลหิตทัวประเทศ ปี -
ปี

จํานวนครัง ทีจดั
กิจกรรม

ปริมาณโลหิต
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

. โครงการ “ส่ งเสริ มการพึงพาตนเองแก่ ชุมชน”
เพือเป็ นการน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ประกอบกับนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กลุม่ ทิสโก้ ทีมงุ่ สร้ างคุณค่าทียงั ยืนแก่ชมุ ชนและสังคม กลุม่ ทิสโก้ จงึ จัดทําโครงการ “ส่งเสริมการพึง พาตนเองแก่ชมุ ชน” เพือให้ การสนับสนุนกลุม่
อาชีพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี อดคล้ องกับความต้ องการของตลาด ตลอดจนให้ ความรู้ด้านการตลาดและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ ได้ คดั เลือกโครงการทังประเภทอุ

ปโภค และบริโภค โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื นที และอยูใ่ นความสนใจของคน
ในชุมชนนันๆ
 ดังนี 
โครงการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของทีระลึกจากชุมชน กลุ่มเสือกก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น : กลุ่มทิสโก้ ร่ วมกับคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินโครงการวิจยั เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสือกก เริ มตังแต่
 การลงพื นทีหาข้ อมูลความสนใจของชุมชน
และร่วมแลกเปลียนเรียนรู้เทคนิคการทอและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือนําไปสูก่ ารออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะอืนๆ อีกทังเป็
 นกิจกรรมทดลอง
ออกแบบของนักศึกษามัณฑนศิลป์ โดยโครงการนี สามารถสร้ างสรรค์ลวดลายการทอได้ หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ น ในขณะเดียวกัน
ได้ นําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสีย้อม การนํานาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ การกระบวนการย้ อมเพือยับยังเชื
 อราของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าลาดกระบัง (College of Nanotechnology) มาเผยแพร่เพือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้วย
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. ทุนรักษาพยาบาลและและทุนประกอบอาชีพ
กลุม่ ทิสโก้ ได้ ก่อตังมู
 ลนิธิทิสโก้ เพือการกุศลขึ น เพือสืบสานปณิธานในการช่วยเหลือสังคม นอกจากวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาแก่นกั เรียนทีขาดแคลนทุนทรัพย์ทวั ประเทศแล้ ว มูลนิธิทิสโก้ ฯ ยังมีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย
อนาถาและทุพพลภาพด้ วยการบริจาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ตา่ งๆ อีกทังให้
 ความช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบ
วิชาชีพ ให้ มีโอกาสพึง พาตนเองได้ ในระยะยาว โดยไม่จํากัดเชื อชาติและศาสนาด้ วย ในปี  มูลนิธิทิสโก้ ฯ ได้ มอบทุนรักษาพยาบาลและทุน
ประกอบอาชีพแก่ผ้ ยู ากไร้ ทงในกรุ
ั
งเทพฯ และส่วนภูมิภาค แบ่งเป็ นทุนรักษาพยาบาล จํานวน 203,796 บาท และ ทุนประกอบอาชีพ จํานวน
327,900 บาท
สรุ ปทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ (หน่ วย: บาท)

จากการดําเนินงานของมูลนิธิทสิ โก้ ฯ ทีมงุ่ มัน ช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ มีกระบวนการดําเนินงานและผลงานชัดเจนเป็ นรูปธรรม
ทําให้ มลู นิธิทสิ โก้ ฯ เป็ นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลําดับที 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที 135) ซึง หมายความว่าใบเสร็จรับเงินขอ
มูลนิธิทิสโก้ ฯ สามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการหักเป็ นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้ ตังแต่
 ปี  เป็ นต้ นมา
. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมร่ วมกับเครือข่ าย
กลุ่มทิสโก้ ใ ห้ การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพือสังคมอืน ๆ เพือร่ ว มเป็ นส่วนหนึงในการพัฒนาสังคมในทุกด้ าน ได้ แ ก่
สนับสนุนโครงการวิจยั และพัฒนาการักษาโรคมะเร็ งเต้ านม ศูนย์สิริกิติบรมราชินีนาถเพือมะเร็ งเต้ านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,
สนับสนุนกิจกรรมของสถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพือโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน, สนับสนุนมูลนิ ธิคนตาบอดผ่าน
โครงการตามฝั นสุดขอบฟ้าเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนับสนุนกิจกรรมของผู้เข้ าอบรมหลักสูตรภูมิพลัง
แผ่นดิน รุ่นที , สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระนังเกล้ าฯ, สนับสนุนกิจกรรมเพือสังคมของสือมวลชน ได้ แก่ ร่วมกับบริ ษัท โพสต์พบั
ลิชชิงจํากัด สนับสนุนมูลนิธิชยั พัฒนา, ร่วมกับบริ ษัท ทันหุ้น จํากัด สนับสนุนกองทุนสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และร่วมกิจกรรมกับ
สือมวลชนสายประกันภัยกลุ่มพีเพือน้ อง, สนับสนุนด้ านกีฬาให้ แก่ สเปเชียลโอลิมปิ คไทย, สมาคมยกนํา หนักสมัครเล่นแห่งประเทศ และผ่าน
กิจกรรมวิงมาราธอนของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
.5 ศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมผลงานศิลปะไทย
กลุ่มทิสโก้ ยงั คงให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นเครื องจรรโลงจิตใจ และเป็ นรากฐานของความเป็ นชาติ
นับตังแต่
 ปี 2513 เป็ นต้ นมา กลุม่ ทิสโก้ เป็ นองค์กรแรกๆ ทีได้ ริเริมโครงการสนับสนุนและส่งเสริ มศิลปิ นไทยในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้
สะสมผลงานศิลปะร่ วมสมัยของศิลปิ นไทยมาอย่างต่อเนือง ด้ วยนโยบายการคัดเลือกงานศิลปะจากคุณภาพงานมากกว่าชือเสียงของศิลปิ น
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ปั จจุบนั มีจํานวนกว่า 400 ชิ นงาน เป็ นทียอมรับกันว่ากลุม่ ทิสโก้ เป็ นแหล่งรวบรวมชิ นงานศิลปะร่วมสมัยทีสําคัญแห่งหนึงของประเทศไทย มีผลงาน
ในยุคแรกๆ ของศิลปิ นผู้ซึงต่อมาได้ รับการเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติจํานวนมาก ล้ วนเป็ นผลงานศิลปะทีท รงคุณค่า มีความหลากหลาย
สะท้ อนมุมมอง ความรู้สกึ นึกคิดของศิลปิ นต่อสังคม และปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ในแต่ละช่วงเปรี ยบเสมือนการเดินทางของประวัติศาสตร์ ศิลปะร่วม
สมัยของไทย ทีหาดูได้ ยาก รวบรวมจัดแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.tiscoart.com ซึงเป็ นหอศิลปะเสมือนจริ งเพือเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย
แก่ผ้ สู นใจทัว โลก
2. ทํานุบํารุงศาสนา
กลุม่ ทิสโก้ ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาให้ สามารถดํารงอยู่เป็ นเครื องยึดเหนียวจิตใจของประชาชน
โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคทีมีวดั เป็ นศูนย์รวมของชุมชน เพือเป็ นสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนในอีกทางหนึง โดยในปี 255 กลุ่มทิสโก้ ได้ เป็ น
เจ้ าภาพจัดงานทําบุญทอดกฐิ นสามัคคีร่วมกับชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทัว ประเทศ รวม  ครัง ได้ แก่ วัดหนองงูเหลือม จ.ชลบุรี, วัดป่ าธรรมสุข จ.
จันทบุรี, วัดเกรียงไกรกลาง จ.นครสวรรค์, วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี และวัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต
3. สนับสนุนด้ านศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย
กลุ่มทิสโก้ ให้ การสนับสนุนโครงการสร้ างหอเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพือเป็ นเครื องหมายของ
ความศิวิไลซ์ใหม่สําหรับชุมชนภาคใต้ และสนับสนุนมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ เพือส่งเสริมศิลปะดนตรีสากลคลาสสิคซึง เป็ นสือสัญลักษณ์
ของการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ ด้ วย
สิงแวดล้ อม
.6 โครงการปลูกป่ าถาวร
กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั กิจกรรมปลูกป่ าและบํารุงรักษาต้ นไม้ ในโครงการปลูกป่ าถาวรมาอย่างต่อเนืองเกือบทุกปี ตังแต่
 ปี 2534 เป็ นต้ นมา
เพือกระตุ้นจิตสํานึกและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เข้ าร่วม โดยในปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ จดั กิจกรรมขึ น  กิจกรรม ได้ แก่
- กิ จกรรม “ปลูก ต้ น ไม้ ...รักษ์ ป่ านํ า กร่ อย” ร่ ว มกับโครงการ "ลูกพระดาบส สมุท รปราการ ตามพระราชดํ าริ " มีพนักงานใน
กรุงเทพฯ และปริ มณฑล รวม 120 คน ร่วมกันปลูกกล้ าไม้ จํานวน ,500 ต้ น ประกอบด้ วยกล้ าไม้ ทีเหมาะสมกับสภาพดิน เช่น ลําแพน ตะบูน
ขาว สมอทะเล โพธิ ทะเล โปร่ งแดง ฝาดดอกแดง เป็ นต้ น คิดเป็ นพื นทีราว 2 ไร่ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จ.สมุทรปราการ
พร้ อมนําคณะพนักงานร่วมเรี ยนรู้ กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ได้ แก่ การเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึงพาตนเองตามแนวพระราชดําริ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิมมูลค่าสินค้ าเกษตร สมุนไพร การใช้ พลังงานทดแทน และอืนๆ ซึงโครงการจัดทําเป็ นสถานทีฝึกอบรม ฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทัว ไปด้ วย
- กิจกรรม “เพาะกล้ าน่าเรี ยนรู้” ร่วมกับศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ นครราชสีมา กรมป่ าไม้ ซึงเป็ นหนึงในศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ ทีใหญ่ทีสดุ
ของประเทศไทยและมีศกั ยภาพสามารถเพาะพันธุ์กล้ าไม้ เพือสนับสนุนการเพาะชําต้ นกล้ าจํานวน ,000 ต้ น นําไปใช้ ในโครงการปลูกป่ า ทัง
ภาครัฐและเอกชนต่อไป
ผลงานปลูกป่ ากลุ่มทิสโก้
ปี 2534 ถึง 2555

จํานวนต้ นไม้ ทปี ลูก (ต้ น)
346,500

1,098

,500

2

348,000

1,100

ปี 2556
รวม

พืน ที (ไร่ )

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

ส่วนที  2 หัวข้อที  10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
กําหนดแนวปฏิบตั ิด้านสิงแวดล้ อมภายในอาคารสํานักงาน โดยให้ ความสําคัญและส่งเสริมการสร้ างจิตสํานึกแก่พนักงานในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร อาทิ ช่วยกันปิ ดไฟดวงทีไม่จําเป็ น การปิ ดคอมพิวเตอร์ ตอนพักกลางวัน การวางแผนการเดินทาง การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์สํานักงานทีเป็ นมิตรต่อ
สิงแวดล้ อม การประหยัดการใช้ กระดาษ และการลดปริมาณขยะ อีกทังกิ
 จกรรม “แยกกระดาษ...สร้ างโอกาสให้ น้องเรี ยน” ซึงเป็ นการรณรงค์ให้
พนักงานแยกประเภทกระดาษทีใช้ เพือนําไปขายสร้ างรายได้ แล้ วนําไปสมทบทุนการศึกษาให้ กับเด็กนักเรี ยนทีขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปี นีม ีรายได้
สมทบเพิมทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ได้ ถึง  ทุน
บรรษัทภิบาล
.7 การสนับสนุนกิจกรรมด้ านบรรษัทภิบาล
กลุม่ ทิสโก้ ยดึ มัน ในมาตรฐานสูงสุดด้ านจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการทีดี ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจต้ องดําเนินควบคูไ่ ปกับการ
เป็ นพลเมืองทีดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มทีเกียวข้ อง ได้ กําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" (Corporate Governance
Policy) อ้ างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี  ตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึง
ครอบคลุมโครงสร้ างการกํากับดูแล แนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ โครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน หน้ าทีของหน่วยงานกํากับดูแล และนโยบายการ
ปฏิบตั ิงานแบบรวมศูนย์ เพือให้ บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ อย่างเคร่งครัด มีการจัดทํา “แนวปฏิบัติใน
การกํากับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Code of Conduct) เพือเป็ นแนวทางให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง เพือให้ มนั ใจว่าทุกบริ ษัทในกลุ่มดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน (รายละเอียดส่วนที  หัวข้ อ .)
จากนโยบายและการปฏิบัติอย่า งเต็มทีแ ละเคร่ งครั ด กลุ่มทิส โก้ จึงมีความพร้ อมในการขยายผล ทัง ในการเผยแพร่ แ นวคิด การ
เปลียนแปลงทัศนคติ ไปสู่การปฏิบตั ิ ในปี  กลุ่มทิสโก้ จึงได้ ร่วมในโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเพือการต่ อต้ านการ
ทุจริต ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้ าแห่งประเทศไทย หอการค้ าต่างชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้ จดั ทํา "นโยบายต่ อต้ านการทุจริต" เพิมเติม เพือให้
บริษัทในกลุม่ มีการบริหารจัดการด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และในปี  กลุ่มทิสโก้ ได้ ผ่านการรับรองฐานะ
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
อีกทัง ยังได้ จดั แสดงนิทรรศการด้ านการกํากับดูแลกิจการในงานสัมมนาต่างๆ เพือเผยแพร่แนวทางในการดําเนินงานและการ
ปฏิบตั ิไปสู่สาธารณะ ซึงมีหน่วยงาน องค์กร หรื อสถาบัน ทังภาครั

ฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน ให้ ความสนใจสอบถามข้ อมูลเป็ นอย่างดี
ได้ แก่ กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกิจกรรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) เหล่านีล ้ วนเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเพือเป็ นการกระตุ้นให้ ทกุ ภาคส่วนของสังคม
ตระหนักและเข้ าใจถึงผลกระทบของการคอร์ รัปชัน นําไปสู่การเปลียนแปลงให้ เกิดขึน กับสังคมไทย กลุ่มทิสโก้ จึงได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์
ต่ อต้ านคอร์ รัปชันในระดับมหาภาคเป็ นประจําทุกปี ได้ แก่ การเดินรณรงค์ “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ในวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน ณ
สยามพารากอน และกิจกรรม “เดิน-วิง-ปั น ต้ านโกง” ณ สนามหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็ นความร่วมมือขององค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศ
ไทย) หอการค้ าไทย หอการค้ าต่างชาติ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย
ตลอดจนองค์กรภาคี โดยมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ าร่วมโดยพร้ อมเพรียงกัน
สรุ ปกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมของกลุ่มทิสโก้ ปี 2556
แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

. การให้ โอกาสทางการศึกษา ทุนการศึกษา *









19,715,000

19,586,000

27,023,000

,,

312,505

,

ทิสโก้ เพือพัฒนาศักยภาพครู
ฟื น ฟูสถานศึกษา

1,950,581

โครงการพิเศษ
. การให้ ความรู้ทางการเงิน

TISCO Fun-nancial Champion

. การสนับสนุนกิจกรรมทาง

รณรงค์บริจาคโลหิตทัว ประเทศ

,000
75,000
10-15

382,000
37,500

36,065
,811

3,786,995

334,794

,

ส่วนที  2 หัวข้อที  10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางการดําเนินงาน
สังคม สิงแวดล้ อม และ
บรรษัทภิบาล

โครงการ / กิจกรรม





ส่งเสริมการพึง พาตนเองแก่ชมุ ชน
ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบ
อาชีพ *





787,720

302,279

,612

123,048

457,085

531,696

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

6,193,999

1,886,899

2,192,799

1,460,999

ปลูกป่ าถาวร

1,985,000

603,087

1,160,437

329,

บรรษัทภิบาล

,

สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

,,

1,221,473

1,144,131

3,445,000

การบรรเทาทุกข์และฟื น ฟูภยั พิบตั ิ

,,

12,752,684

6,759,840

286,242**

,952,611

36,592,691

40,593,187

40,186,572

รวม

หมายเหตุ
* กลุม่ ทิสโก้ สนับสนุนผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ในปี  ส่วนของทิสโก้ บริ จาคสมทบรวม . ล้ านบาท
** โครงการฟื น ฟูหลังวิกฤติอทุ กภัย ได้ บนั ทึกเป็ นงบประมาณปี - โครงการต่างๆ แล้ วเสร็ จในปี 

วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการในการนําแนวคิดหรือนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ด้ านการพิจารณากิจกรรมและโครงการต่างๆ ทังที
 เป็ นโครงการหลักต่อเนือง และโครงการอืนๆ คณะผู้บริ หารเป็ นผู้ให้ คําปรึกษาและ
อนุมตั ิงบประมาณค่าใช้ จา่ ยโดยมีคณะทํางานแต่ละโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน และเน้ นการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการดําเนินโครงการ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจํา
ปั จจัยหลักทีชว่ ยส่งเสริมให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถถ่ายทอดแนวคิดและนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรมก็คือ วัฒนธรรมองค์กรที
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ในแต่ละโครงการจะมีการแต่งตังผู
 ้ รับผิดชอบโครงการและคณะทํางานเพือกําหนดแผนงาน นําเสนองบประมาณและดูแลให้
การดําเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนือง มีการติดตามและประเมินผลเพือปรับปรุ งประสิทธิภาพเป็ นระยะๆ นอกจากนี  ยังต้ องมีการสือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมําเสมอเพือส่งเสริมความร่วมมือทีดีจากสมาชิกในองค์กร
กิจกรรมทีดําเนินการผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและผู้บริหารอาวุโสของกลุม่ ทิสโก้ จํานวน 3 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อยู่ในคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ ฯ ร่ วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอืนๆ อีก 6 คนเพือร่วมกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมทังดู
 แลการดําเนินกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ ให้ เป็ นไปอย่างราบรืน ผ่านคณะทํางานซึง ปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ทีกําหนด โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะทําหน้ าทีพิจารณาคําขอรับบริ จาค
ทีมีผ้ แู สดงความจํานงยืนขอมาในแต่ละปี ซึงจะพิจารณาปี ละครัง ในช่วงต้ นปี การศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรี ยนทีขาดแคลน นอกจากนี 
ยังมีตัวแทนพนักงานในกลุ่มทิสโก้ อีกจํานวน 20 คน ทําหน้ าทีเป็ นคณะทํางานมีวาระ 2 ปี ทํางานร่ วมกับพนักงานของมูลนิธิทิสโก้ ฯ รวมถึง
พนักงานจิตอาสาจํานวนกว่า 300 คน ทีสละเวลามาช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนืองตลอดปี ในด้ านต่างๆ อาทิ การคัดย่อประวัติ
นักเรียนทีขอรับทุนการศึกษา การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี ร่วมเดินทางติดตามผลการศึกษาของนักเรี ยนทุน ช่วยเผยแพร่กิจกรรมและจัด
กิจกรรมการกุศลระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ เป็ นต้ น
วิธีการรายงานผลการปฏิบัติต ามแผนต่อคณะกรรมการเพือการติดตามและทบทวนการดําเนิ นงานตามแนวคิด หรื อนโยบายของ
คณะกรรมการ เนืองจากการดําเนินโครงการหลักซึงเป็ นโครงการต่อเนืองระยะยาว และดําเนินการผ่านมูลนิธิทิสโก้ ฯ ซึงมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ
และคณะทํางานเป็ นผู้ดําเนินการ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และผู้บริ หารดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่ในคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการ
จะรับทราบรายงานการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ และกิจกรรมเพือสังคมอืนๆ ของกลุม่ ทิสโก้ ในทีประชุมกรรมการเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี  กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นประจําทุกปี เพือเผยแพร่แนวคิดและผลงานด้ านกิจกรรม
เพือสังคมทีกลุ่มทิสโก้ มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน นอกเหนือจากเนือ หาทัว ไปของรายการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีกลุ่มทิสโก้ ได้ จดั ทํา
และบรรจุไว้ ในรายงานประจําปี
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ส่วนที  2 หัวข้อที  10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.5 แนวทางปฏิบัติเพิมเติมเกียวกับการป้องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
กลุม่ ทิสโก้ ออกแนวปฏิบตั ิเกียวกับการป้องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ อง
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต (Anti Corruption Policy) และให้ มีผลบังคับใช้ กับคณะกรรมการ, ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนใน
กลุม่ ทิสโก้ โดยแนวปฏิบตั ิเกียวกับการป้องกันการมีสว่ นเกียวข้ องเกียวกับคอร์ รัปชัน ของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รวบรวมแนวปฏิบตั ิในเรื องทีอาจจะถูกใช้ เป็ น
ช่องทางในการทุจริตคอร์ รัปชัน , ช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อสงสัย การสือสารและการอบรม การเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก การรายงานผลต่อ
ผู้บริหารระดับสูง และการตรวจสอบและการให้ ความเชือมัน ในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
 เพือให้ เกิดความมัน ใจว่า ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชันจะ

สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมสําหรับแต่ละสถานการณ์
โดยในปี  กลุ่มทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิเป็ นแนวร่วมในการต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทยใน
“การประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตภาคเอกชนไทย” ซึงจัดโดยสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้ าไทย หอการค้ างต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพือร่วมกันส่งเสริ มให้
เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) นีเ ป็ นโครงการระดับชาติที
ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรื อ ป.ป.ช. และ Center for International
Private Enterprise (CIPE) และได้ มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิให้ เหมาะสมอย่างต่อเนือง
การดําเนินการการป้องกันการมีสว่ นเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน ทีกลุม่ ทิสโก้ ดําเนินการไปแล้ ว ได้ แก่
1. กําหนดให้ ความซือสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม (Integrity) เป็ นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพือให้ พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างซือสัตย์สจุ ริ ต ยึดมัน ในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้ บริ การ
ลูกค้ า พร้ อมทังปลู
 กฝั งค่านิยมนี ให้ แก่พนักงานตังแต่
 วนั แรกทีเข้ าทํางานและตลอดระยะเวลาทีเป็ นพนักงาน
2. จัดให้ มีการประเมินความเสียงด้ านการทุจริต (Corruption Risk) เป็ นประจําพร้ อมกับการประเมินความเสียงประจําปี
3. บริษัทมีการกําหนดนโยบายและการปฏิบตั ิงาน เรือง ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้ มีความสอดคล้ องกับความเสียงทีประเมิน โดยมี
การทบทวนแนวปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับความเสีย งเป็ นประจําทุกปี พร้ อมทัง กําหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด
สําหรับพนักงานทีมีสว่ นเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
4. จัดให้ มีการอบรมและการสือสารให้ พนักงานรับทราบความเสีย งและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนือง รวมทัง บรรจุเป็ นเนือ หาในการ
ประเมินผลประจําปี ของพนักงาน (Competency KPI)
5. จัดให้ มีชอ่ งทางการรับเรืองร้ องเรียนเบาะแสการมีสว่ นร่วมในการคอร์ รัปชัน โดยมีชอ่ งทางรับเรืองจากบุคคลภายนอกและพนักงาน
ภายใน โดยเรืองทีได้ รับการร้ องเรียนจะถูกนําไปสืบหาข้ อเท็จจริง และข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ
6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์การต่อต้ านผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรื อ กลุ่ม
ความร่วมมืออืนทีต่อต้ านการทุจริ ต เช่น การประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ใน
การต่อต้ านการทุจริตภาคเอกชนไทย ครัง ที  และ กิจกรรม “เดิน วิง ปั น ต้ านโกง” ในวันที  ธันวาคม  ณ สนามหลวง เป็ น
ต้ น
ทังนี
  รายละเอียดนโยบายมีการเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริษัทในส่วนการกํากับดูแลกิจการ เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นเกียวข้ องได้
รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริตของบริษัทอย่างทัว ถึง (ดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของกลุ่มทิสโก้ ได้ ทีเว็บไซต์
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html)
ในปี  นี  กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัลทีแ สดงให้ เห็นว่า ได้ มีการนํานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุตริตคอร์ รัปชัน มาปฏิบตั ิใช้ จริง
ในองค์กรได้ อย่างประสบผลสําเร็จ ซึง รางวัลทีสาํ คัญทีได้ รับในปี นี  ได้ แก่
-

รางวัลองค์ กรโปร่ งใส ประจําปี ปี  (NACC Integrity Award 2012) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึงเป็ นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริ ยธรรมและความซือสัตย์สจุ ริ ต ซึงกลุ่มทิสโก้ เป็ น  ใน  องค์กร และ
เป็ นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวทีได้ รับรางวัลเกียรติยศนี 
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-

การประกาศรายชือเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจ ริ ต โดยผ่า นการรับ รองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมฯ โดยกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับการรับรองให้ เป็ น  ในสถาบันการเงินกลุ่มแรกทีได้ รับการรับรองว่า มีแนวปฏิบตั ิทีดี
ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ในระดับประเทศ

10.6 การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลทีได้ รับในปี 2556
กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัลต่างๆ ทีเกียวข้ องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นเครืองสะท้ อนให้ เห็นถึงมาตรฐานในการดําเนินนโยบายและผล
การดําเนินงานทีโดดเด่นในสาขาธุรกิจต่างๆ โดยรางวัลทีได้ รับในปี 2556 มีดงั นี 
รางวัลองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ครัง ที 3 ประจําปี 2555 จัดโดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อันเป็ นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซือสัตย์สจุ ริต ทีมอบให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนทีดําเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส โดย มีเกณฑ์พิจารณาทังสิ
 น 7 หมวด คือ ความรับผิดชอบ
การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การปฏิบตั ิอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
และการเคารพต่อการปฏิบตั ิตามแนวทางสากล
สุดยอดนายจ้ างดีเด่ นแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2556 (Aon Hewitt Best Employers in Thailand 2013)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัล “สุดยอดนายจ้ างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจําปี 2556” (Aon Hewitt Best
Employers in Thailand 2013) จากผลสํารวจของสถาบันระดับเอออน ฮิววิท ร่ วมกับสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้ นการสํารวจองค์กรใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. ความผูกพันของพนักงานทีมีต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2.
การสร้ างแบรนด์ทีดงึ ดูดและน่าสนใจ (Compelling Employer Brand) 3. ภาวะผู้นําทีโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ (Effective Leadership) และ 4.
การสร้ างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริ มการทํางานทีม่งุ 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 ไฟแนนเชียกรุ๊ป 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) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ร่วมด้ วย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียน ภายใต้ โครงการคณะกรรมการแห่งปี ทีจดั ขึ นเพือเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการทีมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิผล เพือกระตุ้นให้ เกิด
การตืนตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้ มีการกํากับดูแลกิจการทีดี
รางวัลเกียรติยศแห่ งความสําเร็ จ ด้ านบริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบ าลดีเยียม 2556 (Top Corporate
Governance Report Awards 2013)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็ จ (SET Award of Honor) ด้ าน บริ ษัทจดทะเบียนด้ าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยียม2556 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึง
จัดขึน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลทีมอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที
รักษาความเป็ นเลิศด้ านการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นอันดับหนึงติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยใช้ ข้อมูลทีบริ ษัทจด
ทะเบียนเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และเว็บไซต์ รวมทังหนั
 งสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
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รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่ น (Outstanding Investor Relations Awards 2013)
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึงจัดขึน โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยเป็ นรางวัลทีมอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนทีมีความโดดเด่นด้ 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 หลักทรัพย์ ทิส โก้ จํากัด รับ รางวัล บริ ษั ทหลัก ทรั พย์ ดีเด่น ด้ านการให้ การบริ การหลักทรัพย์แ ก่นักลงทุน บุค คล 2556 หรื อ
Outstanding Securities Company Awards 2013 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึงจัดขึน โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลทีมอบให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีผลการดําเนินงาน
ดีเด่น และมีคณ
ุ ภาพบริการทีดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ทีหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้ อมูลใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสําคัญด้ านต่างๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของลูกค้ าและการทีบริษัทและเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทมีการปฏิบตั ิ
ทีดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
บริ ษัทหลักทรั พย์ ดีเ ด่ น ด้ านการให้ บ ริ การแก่ นักลงทุน สถาบัน (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 ซึงจัดขึน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลทีมอบให้ แก่บริษัทหลักทรัพย์ทีมีผลการดําเนินงานดีเด่น และมีคณ
ุ ภาพบริการทีดี
และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ทีหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้ อมูลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจาก
ผลงานสําคัญด้ านต่างๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของลูกค้ าและการทีบริษัทและเจ้ าหน้ าทีของบริษัทมีการปฏิบตั ิทีดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็ นอย่างยิง โดยเน้ นให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สามารถป้องกัน
กลุม่ ทิสโก้ ไม่ให้ เกิดความเสียหายหรือจากการทีผ้ บู ริหารหรือผู้ปฏิบตั ิงานจะนําไปใช้ หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ได้ ให้ ความสําคัญ
ต่อข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นของผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆทีเกียวข้ อง
การกํากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
ระบบควบคุมภายในของกลุ่มทิสโก้ อยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ ษั ทผ่า นทางคณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยโครงสร้ างสําคัญของระบบควบคุมภายในของกลุม่ ทิสโก้ มีรายละเอียดดังแสดงในหน้ า - โดยกลุม่ ทิสโก้ มีการการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีและควบคุมภายในแบบรวมศูนย์อยูท่ ีบริษัทและเป็ นไปตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้ างสําคัญ
ดังนี 
. คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ดูแลระบบการควบคุมภายในทัง หมดของกลุ่มทิสโก้ โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการทีดีและ
เกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงมีการแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ

จด้ านต่างๆ สําหรับบริ ษัทซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ มี
การแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ

จด้ านเพือดูแลความเสียงและควบคุมการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริ หารความ
เสียง คณะกรรมการกํากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบริษัทย่อยอืนๆรวมถึงกลุม่ ทิสโก้ นนั  มีการ
แต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ

จด้ านเพือดูแลความเสียงและควบคุมการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องให้ สอดคล้ องกับความสําคัญและความซับซ้ อนของ
ธุรกิจทีเกียวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริ หารความเสียง คณะกรรมการพิจารณาสินเชือและคณะกรรมการพิจารณาสินเชือทีมีปัญหา
โดยมีการกําหนดแนวนโยบายสําหรับการควบคุมภายในรวมไปถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ทําหน้ าทีโดยอิสระทีจะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ ง
จัดทําโดยคณะกรรมการบริหารทุกปี โดยเปรียบเทียบกับความเสียงทีเกิดขึ นกับกลุม่ ทิสโก้ ทบทวนนโยบายและแนวทางในการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลกําหนดแนวทางของคณะกรรมการกํากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบใน
บริ ษัทย่อยต่างๆ เพือประเมินความถูกต้ องและโปร่ งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริ ษั ท และประเมินว่ามีระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอในทุกการปฏิบตั ิงาน และเป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎหมายและข้ อกําหนดทีมีการบังคับใช้ จากทางการ และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป สําหรับบริษัทย่อยอืนทีมีความสําคัญและอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทางการจะกําหนดให้ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของแต่ละบริ ษัท โดยในส่วนของกลุ่มทิสโก้ นัน คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารจะถูกแต่งตังโดยบริ

ษัท โดยมีทําหน้ าทีโดยอิสระทีจะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและ
ประเมินความถูกต้ องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎหมายและข้ อกําหนด
ทีมีการบังคับใช้ จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท สําหรับการตรวจสอบ
ควบคุมภายในบริษัทอืน ๆ จะรายงานมาทีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
กลุ่มทิสโก้ ได้ มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงแบบบูรณาการ ทัง ในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับ
กิจกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพือให้ มันใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพ รวมทังสามารถ

ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ อย่างเหมาะสม ซึง ภาพรวมของระบบการควบคุมภายทัง  องค์ประกอบทีสําคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี 
1)

สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน
กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั ให้ มีสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริ มการควบคุมภายใน เริ มตังแต่
 การกําหนดคุณค่าขององค์กรโดยคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทให้ มีความซือสัตย์และมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน, การบริ หารจัดการทีคณะกรรมการมีความเป็ น
อิสระจากฝ่ ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้ าทีกํากับดูแลการจัดการของคณะผู้บริหาร และกํากับพัฒนาการดําเนินการ
-

ส่วนที  2 หัวข้อที  11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย ง
ด้ า นการควบคุมภายในอย่า งใกล้ ชิด , การจัด ให้ มี โครงสร้ างสายการรายงาน, การกํ า หนดอํา นาจในการสังการและความ
รับผิดชอบทีเหมาะสมกับลักษณะงานเพือให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทัง การบริ หารทรัพยากรบุคคล ทีม่งุ เน้ นในการจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ ทิสโก้
2) การประเมิ นความเสีย ง
กลุ่ม ทิ ส โก้ จัด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี ย งและการควบคุม ภายในเป็ นอย่ า งดี โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตัง และมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสียงทําหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทํานโยบายบริหารความเสียง แนวทางการบริหารความเสียงสําหรับ
ความเสียงทีสําคัญ รวมทัง การกําหนดขีดจํากัดความเสียง นอกจากนีค ณะกรรมการบริ หารความเสียงทําการประเมินและวัด
ระดับความเสียงทีสําคัญ ได้ แก่ ความเสียงด้ านสิน เชือ ความเสียงด้ านตลาด ความเสียงด้ านการจัดหาเงิน ความเสียงด้ า น
ปฏิบตั ิการ และความเสียงด้ านการทุจริต การจัดการภายใต้ กรอบการบริหารความเสียงมีการกําหนดให้ จะต้ องมีการติดตามและ
วัดผล, การรายงานความเสียงให้ กบั ผู้บริหารรับทราบอย่างสมําเสมอ ทังนี
  หน่วยงานบริหารความเสียงจะทําหน้ าทีติดตามผลการ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิด้านการบริหารความเสียง และจะมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารความเสียงโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายอย่างสมําเสมอ
3) การควบคุมการปฎิ บตั ิ งาน
กลุม่ ทิสโก้ ได้ ออกแบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและการปฏิบตั ิงาน เพือช่วยลดความเสียงทีจะทําให้ ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ พร้ อมทังแบ่
 งแยกหน้ าทีอย่างเหมาะสม และให้ ความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย
และขันตอนการปฏิ

บตั ิงาน รวมทังการนํ

าเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
นอกจากนี  บริษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
4) ระบบสารสนเทศและการสือ สารข้อมูล
กลุ่มทิสโก้ ได้ ดําเนินการให้ มีข้อมูลทีเกียวข้ องและมีค ุณภาพ เพือสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนิน ไปได้ ต ามที
กําหนดไว้ รวมทัง มีการกําหนดกระบวนการในการสือสารข้ อมูลภายในและภายนอกองค์กร ทีจําเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การ
ควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีวางไว้ รวมทังมี
 ชอ่ งทางในการรับเรืองเกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
5) ระบบการติดตามผล
กลุม่ ทิสโก้ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้ มนั ใจได้ วา่ การควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ โดยจัดให้ มีชอ่ งทางในการรายงานและสือสารข้ อมูลข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลทีรับผิดชอบอย่าง
ทันท่วงที และกําหนดช่องทางนําผลการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการอย่า ง
สมําเสมอ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง ที / เมือวันที  กุมภาพันธ์  โดยมีกรรมการอิสระทัง  ท่าน และกรรมการตรวจสอบทัง  ท่าน
เข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริษัทได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยอนุมตั ิแบบประเมินทีฝ่ายบริหารจัดทําและ รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แล้ วสรุปได้ วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ  องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทังมี
 ระบบควบคุมภายในในเรื องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัท
และบริษัทย่อย
จากการทีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้ โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที
เกียวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในทีเพียงพอแล้ วเช่นกัน

-

ส่วนที  2 หัวข้อที  11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย ง
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท มี ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบ
บัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีค วามเห็น แตกต่า งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ดูรายละเอี ยดเพิมเติมในเอกสารแนบ 5 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี  บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ไม่ได้ มีความเห็นเพิมเติมต่อระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทในปี 2556 แต่อย่างใด
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือวันที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ครัง ที 12/2556 ได้ แต่งตัง คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ให้ ดํารง
ตํา แหน่ ง หัว หน้ า ฝ่ ายผู้ต รวจสอบภายใน โดยมี ผ ลตัง แต่วัน ที 1 กุม ภาพัน ธ์ 2557 เนื อ งจากมี คุณ สมบัติเ หมาะสมที จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที โดยมี
ประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบ และ ได้ สนับสนุนการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี ทังนี
  การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง ถอด
ถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 4
(2) หัวหน้ าฝ่ ายกํากับ (Compliance Department)
กลุ่มทิสโก้ มอบหมายให้ คณ
ุ ดุลยรัตน์ ทวีผล ดํารงตําแหน่งเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายกํากับ (Corporate Compliance Department) เพือทํา
หน้ าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ทังนี
  ฝ่ ายกํากับอยูภ่ ายใต้ สายบังคับ
บัญชาของสํานักกํากับกิจการ (Governance Office) ซึงกลุ่มทิสโก้ มอบหมายให้ คณ
ุ ไพรัช ศรี วิไลฤทธิ ดํารงตําแหน่ง หัวหน้ าสํานักกํากับดูแล
กิจการ โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าปรากฎในเอกสารแนบ 4

-

ส่วนที  2 หัวข้อที   รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่ างกัน
ในปี  บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับบริ ษัทย่อยเท่านัน ซึงเป็ นรายการทีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้ และเป็ นไปตาม
เกณฑ์กํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และได้ เปิ ดเผย
อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ .
12.1

มาตรการหรือขัน ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
กลุ่ม ทิ ส โก้ จ ะพิ จ ารณาการทํ า รายการระหว่า งกัน กับ บุ ค คลที อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง โดยถื อ เสมื อ นเป็ นการทํ า รายการที ก ระทํ า กั บ
บุคคลภายนอก ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว ทังนี
  กลุม่ ทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูล
เพือความโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
12.2

นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุม่ ทิสโก้ ได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิงต่อระบบการบริ หารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good
Governance) และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง นอกจากนี  กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ให้ มีนโยบายการทํารายการระหว่าง
บุคคล/หน่วยงานทีมีความเกียวข้ อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้ กับบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ทงหมด
ั
กลุ่มทิสโก้ จึงไม่มีนโยบาย
สนับสนุนการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม หากต้ องมีการทํารายการ รายการดังกล่าวจะเป็ นไปตามธุรกิจ
ปกติของกลุม่ ทิสโก้

-

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ

ส่ วนที่ 3

1. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
1.1

งบการเงิน
สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงิ นรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 254 และ 2555

ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 254 และงบ
การเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255 ได้ แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7 จากบริ ษัท สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 และ 255 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงิ นรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 25 และ 2556
ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 และงบ
การเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 256 ได้ แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7 จากบริ ษัท สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 และ 2556 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
หน่วย: พันบาท
1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 1 ธันวาคม 2556
สินทรั พย์
เงินสด

903,450

1,046,330

1,131,004

30,22,345

31,196,29

53,241,962

45,34

41,863

32,85

3,06,25

,015,518

11,489,596

203,429,925

23,311,93

320,6,368

258,34

352,69

535,851

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บ

203,688,299

23,664,42

321,303,219

หัก: รายได้ รอตัดบัญชี

(18,416,303)

(24,996,296)

(28,616,16)

(4,420,351)

(5,121,518)

(6,354,33)

(3)

(3)

180,851,642

243,546,925

286,332,166

25,869

22,533

124,5

อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน

952

304

16,856

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

1,450,901

1,384,381

2,511,45

สินทรั พย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

182,31

126,09

111,964

สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

355,401

306,126

245,383

ลูกหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าสุทธิ

24,650

2,223,92

1,546,662

1,516,412

3,336,15

2,4,56

220,717,570

290,496,95

59,262,519

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรั พย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บ
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรั บ

หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อการปรั บมูลค่าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บสุทธิ
ทรั พย์สินรอการขายสุทธิ

สินทรั พย์อื่น
รวมสินทรั พย์
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-

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่
หน่วย: พันบาท
1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 1 ธันวาคม 2556
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เงินรั บฝาก

3,98,994

219,823,339

264,640,53

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

14,48,653

13,90,608

16,02,692

448,049

652,310

344,864

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรั พย์

-

หนี ้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ ยืม
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เจ้ าหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน

163

-

26,056

4

315,668

145,396,598

2,8,250

44,083,619

205,141

324,35

334,539

61,339

158,583

159,9

469,540

1,523,645

1,511,01

1,396,455

1,3,93

1,10,54

13,821

428,30

40,45

3,55,332

5,583,583

5,0,481

204,405,978

272,116,685

6,044,461

11,002,000

11,002,000

8,00,033

339

339

339

,28,82

,28,82

8,006,216

,29,121

,29,121

8,006,555

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 800,621,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นสามัญ

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ

-

1,018,408

999,03

1,040,35

1,50,190

29,900

405,200

496,200

ยังไม่ได้ จัดสรร

,634,389

9,41,665

11,895,56

รวมส่วนของบริ ษัทฯ

16,210,44

18,196,361

22,986,920

101,145

183,889

231,138

16,311,592

18,380,250

23,218,058

220,717,570

290,496,95

59,262,519

กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

13-3

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่
หน่วย: พันบาท
1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 1 ธันวาคม 2556

รายได้ ดอกเบี ้ย

12,368,668

15,210,612

19,21,33

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

(5,461,341)

(8,166,146)

(10,303,51)

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

6,907,27

7,044,466

8,968,162

3,066,989

4,40,551

5,415,20

(212,818)

(28,919)

(225,80)

2,854,171

4,128,62

5,189,850

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ผลกํ าไรจากการปรั บมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม

42,905
34,266
-

16,256
120,532
-

4,64
353,4
16,850

รายได้ เงินปั นผลรั บ

83,25

82,856

99,144

ค่าปรั บที่เกี่ ยวเนื่องจากเงินให้ สินเชื่อ

220,532

256,662

285,288

รายได้ ค่าส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกั บธุรกิ จเช่าซื ้อ

538,092

1,259,511

36,858

โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรั พย์สินรอการขาย

248,232

รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ

143,59

122,92

6,99

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

11,072,541

1,182,887

15,801,570

598,01

1,422,668

900,30

10,47,840

11,760,219

14,901,200

2,22,316

3,223,511

3,449,241

13,231

13,345

13,095

ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บอาคารสถานที่และอุปกรณ์

685,086

843,452

915,649

ค่าภาษีอากร

224,06

14,668

216,185

ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ

691,158

69,330

46,010

4,5,858

5,024,06

5,40,180

1,283,05

1,922,244

4,141,224

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

4,854,907

4,81,669

5,419,796

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

1,561,908

1,080,661

1,064,050

กําไรสําหรั บปี

,292,999

,7,008

4,55,746

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกั บธุรกิ จ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุทธิ

-

-

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
ณ วันที่
หน่วย: พันบาท
1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 1 ธันวาคม 2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน ในต่างประเทศ
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขาย
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกั นภัย
ผลกํ าไรจากการตีราคาสินทรั พย์
การป้องกั นความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ผลกระทบภาษีเงินได้

2,42
(251,804)
(23,558)
124,252
,213

(1,46)
14,090
(61,)
(112,55)
3

(81,95)
(39,546)
13,098
1,16,123
(22,58)
(156,216)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี

(1,40)

(1,656)

531,0

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี

,221,529

,71,52

4,886,82

3,266,55

3,05,180

4,249,050

26,244

2,828

106,696

,292,999

,7,008

4,55,746

3,19,405
24,124
,221,529

3,696,488
34,864
,71,52

4,90,562
96,261
4,886,82

4.49

5.09

5.55

การแบ่ งปั นกําไรสุทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่

หน่วย: พันบาท
1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 1 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํ าไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
รายการปรั บกระทบกํ าไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรั บ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนินงาน

4,854,90

4,813,669

5,419,96

303,525

325,414

300,592

1,95,565

2,49,22

5,011,844

44,636

(66,896)

(4,98)

(248,232)

(315)

(1)

(84,101)

(50,892)

(351,862)

(40,219)

(24,420)

(51,436)

ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์

(,844)

(5,964)

(5,443)

ขาดทุน (กํ าไร) จากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์

3,331

80

-

-

-

ขาดทุน (กํ าไร) ที่ยังไม่เกิ ดขึ ้นจริ งจากหลักทรั พย์เพื่อค้ า

,504

21,688

-

ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ายทรั พย์สินรอการขาย

(69,08)

(54,938)

(14,55)

-

(100,61)

-

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

24,448

62,65

48,050

รายได้ ค้างรั บอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(10,50)

(95,410)

66,325

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรั พย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรั พย์
ขาดทุน (กํ าไร) ที่ยังไม่เกิ ดขึ ้นจริ งจากปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ า

ผลกํ าไรจากการปรั บมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม

กํ าไรจากการป้องกั นความเสี่ยง

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(16,850)

482,498

64,418

349,361

(6,90,32)

(,044,466)

(8,968,162)

(83,25)

(82,856)

(99,144)

เงินสดรั บดอกเบี ้ย

12,00,185

14,98,139

18,85,411

เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(3,530,306)

(,88,80)

(9,129,292)

รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ เงินปั นผล

เงินสดรั บเงินปั นผล
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
กํ าไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์และหนี ้สินดําเนินงาน
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83,25

82,856

95,144

(1,458,144)

(653,584)

(5,818)

,34,69

,22,124

10,30,955

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
ณ วันที่
หน่วย: พันบาท
1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 1 ธันวาคม 2556
สินทรั พย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(1,886,400)

(634,42)

(22,041,94)

เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้

(3,944,184)

(6,212,3)

(50,029,964)

569,311

(1,499,141)

6,130

ลูกหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ลูกหนี ้สํานักหักบัญชี

-

ทรั พย์สินรอการขาย
สินทรั พย์อื่น

-

(135,450)

1,135,453

1,808,696

2,906,231

1,90

(1,266,506)

628,429

(10,554,229)

181,844,344

44,81,414

3,63,009

(505,28)

2,1,82

(84,399)

204,261

(30,446)

หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินรั บฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ้ าหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(1,141,146)

1,054,105

(12,628)

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ ยืมระยะสั ้น

58,254,880

(114,123,148)

15,31,069

เจ้ าหนี ้สํานักหักบัญชี

-

56,939

(553,494)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

-

-

(24,0)

(399,859)

468,353

(05,880)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

หนี ้สินอื่น

2,95,995

8,428,51

,98,674

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อการลงทุน

(1,046,880)

(5,84,225)

(16,64,618)

เงินสดรั บจากการขายเงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อการลงทุน

3,60,966

2,831,23

12,186,959

(183,356)

(10,05)

(215,411)

(53,233)

(22,325)

(49,012)

เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื ้อสินทรั พย์ไม่มีตัวตน

9

-

-

9,456

8,959

18,580

-

49,000

-

เงินสดรั บจากการจําหน่ายสินทรั พย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรั บจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรั บจากการเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,,962

(,177,411)

(4,706,502)

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ ยืมระยะยาว

(3,10,504)

(3,639,200)

(110,00)

6,000

1,243,000

1,000,000

-

(1,000,000)

-

(1,10,53)

(1,45,845)

-

1,45,842

(5,272,240)
2,42

(5,106,77)
(1,46)

889,297
(81,95)

144

142,880

84,64

เงินสดรั บจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย

(1,63,36)

เงินสดรั บจากการเพิ่มทุน

-

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
การปรั บมูลค่าสินทรั พย์ให้ เป็ นราคาที่ตีใหม่
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
รั บโอนทรั พย์สินรอการขายจากลูกหนี ้เพื่อชําระหนี ้
โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนเป็ น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
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903,306

903,450

1,046,330

90,450

1,046,0

1,11,004

28

-

1,16,123
-

3,382

-

-

84,841

-

-

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีส่ ําคัญ
1.2
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราดอกเบี ้ยรับ
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

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

63.6
2.
21.0
6.3
3.1
3.2
5.9

5.2
26.2
21.5
5.6
3.2
2.4
8.6

5.5
21.9
20.6
6.0
3.5
2.5
6.5

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

3.5
1.
0.1

2.8
1.4
0.1

2.8
1.3
0.1

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู ่อเงินกู้ยืม
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู ่อเงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(%)

12.5
100.6
48.1
18.6
52.4

14.8
100.0
133.0
80.8
4.2

14.5
94.5
110.4
8.8
N/A

อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ 1 ต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
อัตราส่วนดอกเบี ้ยค้ างรับต่อสินเชื่อรวม

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

2.4
0.9
1.
169.2
0.1

2.0
1.1
1.4
165.3
0.1

2.2
1.3
1.8
12.9
0.2

อัตราส่ วนอื่นๆ (Other Ratios)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ยู ืมธุรกิจหลักทรัพย์ตอ่ เงินให้ ก้ ยู ืมธนาคาร
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (คํานวณตามเกณฑ์ ธปท.)
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องต่อหนี ้สินทัว่ ไป (คํานวณตามเกณฑ์ กลต.)

(เท่า)
(%)
(%)

0.0
14.91
102.50

0.0
12.9
52.40

0.0
13.3
58.0

1

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บทวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายบริ ห ารเป็ นการเปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานรวมและฐานะการเงิน รวมของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ใ นปี 2556 ซึ่ ง มี
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทใหญ่ เทียบกับปี 2555
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในปี 2556 เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 6.5 ของภาวะเศรษฐกิจในปี
2555 ตามการบริ โภคที่ชะลอตัวอย่างมาก เนื่องจากการเร่ งการบริ โภคในปี ก่อนหน้ า ประกอบกับภาระหนี ้สินภาคครัวเรื อนและค่าครองชีพที่สงู ขึ ้น
เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่อ่อนตัวลง ส่วนภาคการส่งออกหดตัว เนื่ องจากการฟื ้นตัวของอุปสงค์ และราคาสินค้ าในตลาดโลกที่ยังคง
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 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 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 บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ได้ ดําเนินการเพิ่มทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ (TSRs) โดยไม่คิดมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในอัตราส่วน  หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ  หน่วยใบแสดงสิทธิ
โดยใบแสดงสิทธิ  หน่วยใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้  หุ้น ที่ราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ  บาท ภายหลังการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
แล้ วเสร็จ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่ถกู จัดสรรจํานวนทังสิ
้ ้น ,, หุ้น (ร้ อยละ  ของผู้ที่ได้ รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ) คิดเป็ นยอดเงินจากการ
เพิ่มทุนจํานวน ,. ล้ านบาท ส่งผลให้ ทนุ ชําระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น ,,, บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ ,, หุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิ , หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ  บาท ขณะที่ธนาคารทิสโก้ บริ ษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ซงึ่ บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ . ได้
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ  หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ . บาท
คิดเป็ นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจํานวน ,. ล้ านบาท ส่งผลให้ ทนุ ชําระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น ,,, บาท ประกอบด้ วยหุ้น
สามัญ ,, หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ  บาท
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2556 จํานวน 1,818.72 ล้ านบาทซึง่
ส่วนใหญ่มาจากรายได้ คา่ ธรรมเนียมบริ การ และรายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัทย่อยในกลุ่ม แต่เนื่องจากบริ ษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนันผลการดํ
้
าเนินงานและฐานะการเงินที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ จึงเป็ นงบการเงินรวมของกลุม่ ทิสโก้ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ ธุรกิจหลัก 2 กลุม่ คือ กลุม่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุม่ ธุรกิจหลักทรัพย์
กลุ่มทิสโก้ มีผลกําไรหลังผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในปี 2556 จํานวน 4,.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น . ล้ านบาท (ร้ อยละ 14.7) เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 เป็ นผลจากรายได้ ดอกเบี ้ยรวมที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ . ตามการขยายตัวของพอร์ ตสินเชื่อซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 3. ซึง่ อยู่ในระดับเดียวกับปี 2555 ขณะที่รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจ
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
หลักอยู่ที่ 5,730.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,023.60 ล้ านบาท (ร้ อยละ 21.7) เมื่อเทียบกับของปี ก่อน เป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้
ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่เติบโตร้ อยละ 28.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้ า
ประกันภัย ประกอบกับรายได้ ค่านายหน้ าจากการซื ้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35.6 ตามมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน และส่วนแบ่งการตลาด
ของบล.ทิสโก้ ที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ รายได้ ค่าธรรมเนียมพื ้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.7 จากการออกกองทุนที่สอดคล้ องไปกับ
ความต้ องการของตลาด กํ าไรต่อหุ้น (Earnings per share) สําหรั บปี 2556 เท่ากับ 5. บาทเทียบกับ 5. บาทในปี 2555 ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 20.6 เทียบกับ ร้ อยละ .5 ของปี 2555
(1) โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มทิสโก้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ ทิสโก้ สําหรับปี  และ  มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1 : โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ ทิสโก้ สําหรับปี 2555 และ 2556
ปี 
ประเภทของรายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย
เงินให้ สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบี้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียม
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรม
เพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้ อยค่า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้ และส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
ภาษี เงินได้
กําไรก่ อนส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กําไรสุทธิ



ปี 

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

,.
.
,.
.
15,210.61
(,.)
7,044.47

.
.
.
.
129.3
(.)
59.9

,.
.
,.
.
19,271.73
(,.)
8,968.16

.
.
.
.
129.3
(.)
60.2

.
.
.
.
26.7
.
27.3

,.
(.)
4,128.63

.
(.)
35.1

,.
(.)
5,189.85

.
(.)
34.8

.
(.)
25.7

.
,.
13,182.89
(,.)
11,760.22
(,.)

.
.
112.1
(.)
100.0

.
,.
15,801.57
(.)
14,901.20
(,.)

.
.
106.0
(.)
100.0

.
(.)
19.9

(,.)
4,813.7
(,.)
3,733.01
(.)
3,70.18

รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลัก สุทธิคา่ ใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
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(,.)
,419.80
(,.)
4,3.7
(.)
4,49.0

26.7

1.
1.7
14.7

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
() รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
ในปี 2556 รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ มีจํานวน 8,968.16 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,923.70 ล้ านบาท (ร้ อยละ 27.3) จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยที่มีรายได้ ดอกเบี ้ยจํานวน 19,271.73 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 4,061.12 ล้ านบาท (ร้ อยละ 26.7) จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อ
ขณะที่ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึน้ 2,137.43 ล้ านบาท (ร้ อยละ 26.2) เป็ น 10,303.57 ล้ านบาท ตามฐานเงินทุนที่ขยายตัวและต้ นทุนดอกเบี ้ยที่
เพิ่มขึ ้นจากขยายฐานลูกค้ าเงินฝาก
อัตราผลตอบแทนของเงินให้ สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 6.6 ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 6.7 ในปี 2555 ตามภาวะการอัตราดอกเบี ้ยใน
ตลาด และแรงกดดันจากการแข่งขัน ขณะที่ต้นทุนเงินทุนปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 3.6 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 3.5 ตามอัตราดอกเบี ้ยตลาดที่ปรับ
ลด ประกอบกับกลุม่ ทิสโก้ ยงั คงสามารถควบคุมต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 3.1 ซึง่
อยู่ในระดับเดียวกับปี 2555 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2013 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึง่ อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555
สําหรับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิหลังหักหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าของปี 2556 มีจํานวน 4,826.94 ล้ าน
บาท ลดลง 295.28 ล้ านบาท (ร้ อยละ 5.8) โดยมีค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ารวมจํานวน 4,141.22 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับ 1,922.24 ล้ านบาท ในปี 2555 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ตามการขยายตัวของสินเชื่อและหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถเก่า เนื่องจากได้ รับแรงกดดันจากราคารถมือสองในตลาดที่ลดลง
ตารางที่  : ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยปี 255 และ 2556

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

ปี 5
(ร้ อยละ)
.
.
3.1

ปี 6
(ร้ อยละ)
.
.
3.1

(3) รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้
กลุ่มทิสโก้ มีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลักจํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน ,. ล้ าน
บาท (ร้ อยละ .) จากรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ ้นจํานวน . ล้ านบาท (ร้ อยละ .) ตามการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ประกอบกับรายได้ ค่านายหน้ าจากการซื ้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน . ล้ านบาท
(ร้ อยละ .) เมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน และส่วนแบ่งตลาดของบล.ทิสโก้ ที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ ปี  ส่วนรายได้
ค่าธรรมเนียมของธุรกิจจัดการกองทุนพื ้นฐานเพิ่มขึ ้นจํานวน . ล้ านบาท (ร้ อยละ .) เมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามการขยายตัวของสินทรัพย์
ภายใต้ การบริ หารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนที่สอดรับกับภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง
(4) ค่ าใช้ จ่ายการดําเนินงาน
ในปี  ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น . ล้ านบาท (ร้ อยละ .) เมื่อเทียบกับปี 
ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่ผนั แปรตามการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มทิสโก้ ยงั คงสามารถควบคุมต้ นทุนในการดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ การเติบโตของรายได้ ในอัตราที่สงู จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ รวมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ . เมื่อเทียบ
กับร้ อยละ . ในปี 
() ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กลุม่ ทิสโก้ มีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี  จํานวน ,. ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราภาษี ร้อยละ . เทียบกับ
อัตราภาษีร้อยละ . ในปี  โดยเป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามนโยบายของรัฐบาลจากร้ อยละ  เป็ นร้ อยละ 
ในปี 
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14.

ฐานะการเงิน
(1) สินทรั พย์

สินทรัพย์รวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่  ธันวาคม  มีจํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ . เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ สินเชื่อจาก ,. ล้ านบาทในปี  เป็ น ,. ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตของ
เงินให้ สินเชื่อจากสิ ้นปี  ที่ร้อยละ . และการเพิ่มขึ ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจาก ,. ล้ านบาทในปี  เป็ น
,. ล้ านบาท (ร้ อยละ .)
ตารางที่ 3: โครงสร้ างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 และ 2556
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินลงทุนในตราสารทุน
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่ออื่น
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้ างหนี ้
สินทรัพย์อื่น
รวมของกลุ่มทิสโก้

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

,.

.

,.

.

.

,.

.

,.

.

.

.

.

.

.

.

,.

.

,.

.

.

,.

.

,.

.

(.)

,.

.

,.

.

.

,.

.

,.

.

.

,.

.

,.

.

.

,.

.

,.

.

(.)

(,.)

(.)

(,.)

(.)

.

,.

.

,.

.

(.)

90,49.94

100.0

39,.

100.0

3.7

 เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่า 11,489.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,474.08 ล้ านบาท (ร้ อยละ 63.8) เมื่อเทียบกับ
ณ สิ ้นปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มของเงินลงทุนในตราสารหนี ้
 เงินให้ สนิ เชื่อและลูกหนี ้
เงินให้ สินเชื่ อของกลุ่มทิ สโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี จํานวน 292,150.65 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 43,834.98 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 17.7) จากปี 2555 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อของกลุ่มทิสโก้ แบ่ง
ออกเป็ น สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 69.9 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 18.4 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 11.0 และสินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.8
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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
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวมสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่ออื่น
รวมของกลุ่มทิสโก้

ณ วันที่  ธันวาคม 55

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 5

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.
.
4,993.7
,780.1
,.
,.
,.
17,030.9
,.
48,31.8

(ร้ อยละ)
.
.
.
.
17.3
10.4
.
.
.
70.
.
100.0

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.
.
3,79.77
3,034.44
,.
,.
,.
04,190.01
,.
9,10.

(ร้ อยละ)
.
.
.
.
18.4
11.0
.
.
.
9.9
.
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
.
.
.
.
4.9
4.3
.
(.)
.
1.7
(.)
17.7

 หนีท้ ่ ไี ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ณ สิ ้นปี 2556 อัตราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 1.70 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1.25 ในปี ก่อนหน้ า
ประกอบด้ วยหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยในอัตราร้ อยละ 2.19 หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจในอัตราร้ อยละ 0.56 และ
หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้ อยละ 0.47 โดยหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดมี
ั้
จํานวน 4,966.39
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,867.63 ล้ านบาท (ร้ อยละ 60.3) แบ่งเป็ นของธนาคารจํานวน 4,258.36 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยอื่นจํานวน 708.03 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของพอร์ ตสินเชื่อ และอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อเช่าซื ้อที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถเก่าซึง่ เพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากสถานการณ์ของราคารถมือสองในตลาดที่ลดลง นอกจากนี ้ หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อย
ยังได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง
ตารางที่ 5: หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
ประเภทธุรกิจ

การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมหนีไ้ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ของสินเชื่อธุรกิจ
หนีไ้ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้ ของ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม

สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวมหนีไ้ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ของสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่ออื่น
รวมหนีไ้ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้ ของกลุ่มทิสโก้

ร้ อยละของ

จํานวนเงิน

สินเชื่อ

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
ร้ อยละของ

จํานวนเงิน

(ล้ านบาท)

สินเชื่อ

(ล้ านบาท)

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
(.)
.
.

0.90

388.94

1.

0.

98.07

.0

(3.4)

0.19
.
.
.

48.
,.
.
.

1.
.
.
.

0.47
.
.
.

11.4
,.
.
.

3.1
.
.
.

1.3
.
(.)
.

1.49
1.0
1.

,04.71
.
3,098.7

84.1
1.8
100.0

.19
.0
1.70

4,470.09
4.9
4,9.39

90.0
0.9
100.0

71.
(17.)
0.3
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สัดส่วน
(ร้ อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่ าเผื่อการปรั บมูลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
กลุม่ ทิสโก้ ตงสํ
ั ้ ารองหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญและรายการขาดทุนจากการด้ อยค่ารวมจํานวน ,. ล้ านบาทในปี 
เทียบกับ ,. ล้ านบาทในปี  คิดเป็ นร้ อยละ . ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี  กลุ่มทิสโก้ มียอดสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ทัง้ สิ ้นจํานวน ,. ล้ านบาท โดยเงินสํารองเป็ นส่วนของธนาคารจํานวน ,.
ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ ,. ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนของเงินสํารองของธนาคารต่อ
สํารองตามเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ . ตามนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึน้ และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อการดําเนินงาน กลุ่มทิสโก้ จึงได้ มีการกันสํารอง
ส่วนเกินเพิ่มขึ ้นอีก .92 ล้ านบาทในปี 
ตารางที่ 6 : รายละเอียดของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จําแนกตามการจัดชันของลู
้
กหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
31 ธันวาคม 25551
(ล้ านบาท)
,
,



สัดส่วน
(ร้ อยละ)
.
.
.
.

31 ธันวาคม 255
(ล้ านบาท)
,
,



สัดส่วน
(ร้ อยละ)
.
.
.
.

จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ



.



.

(.)

เงินสํารองส่วนเกิน
รวม



.



.

,.

4,88

100.0

,77

100.0

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
.
.
.
.

3.

() หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 336,044.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากรวมจาก 233,518.69 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 270,915.37 ล้ านบาท (ร้ อยละ 16.0) ทังนี
้ ้ สัดส่วน
หนี ้สินของกลุม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยเงินฝากซึง่ รวมเงินกู้ยืมระยะสันร้
้ อยละ 80.6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้ อยละ 5.0 หุ้นกู้ร้อยละ 11.3
และ อื่นๆ ร้ อยละ 3.2
ตารางที่ : รายละเอียดของหนี ้สินจําแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 และ 2556
หนีส้ ิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
อื่น ๆ
รวมของกลุ่มทิสโก้

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.
.
,.
7,11.9

(ร้ อยละ)
.
.
.
.
.
100.0

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.
.
,.
33,044.4

(ร้ อยละ)
.
.
.
.
100.0



เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
.
.
.
(.)
.
3.

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้คํานวณจากมูลหนี ้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(ยกเว้ นกรณีของลูกหนี ้ตาม
สัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้ จะไม่นํามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี ้เงินต้ นคงค้ าง)
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(3) ส่ วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 23,218.0 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ าจํานวน 4,837.81 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 26.3) จากการเพิ่มขึน้ ของกําไรสะสมตามผลการดําเนินงานในปี 2556 และการออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน นอกจากนี ้ ในปี
2556 กลุ่มทิสโก้ ได้ ทําการประเมินราคาห้ องชุดสํานักงานภายในอาคารชุดยมราช (ทิสโก้ ทาวเวอร์ ) โดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อใช้ ในการบันทึกบัญชี
ปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมูลค่ายุติธรรมและจะยื่นขออนุญาติการนับมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาห้ องชุดในอาคารชุดเข้ าเป็ นเงินกองทุน
ชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ การประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว จัดทําด้ วยวิธีการตีราคาใหม่ (Revaluation Model) ตามมาตรฐานบัญชี (TAS
16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ) ส่งผลให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการประเมินราคาใหม่ต้องรับรู้ไปยังงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(Other Comprehensive Income) และแสดงผลสะสมที่เกิดจากการประเมินราคาภายใต้ หวั ข้ อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของ
เจ้ าของ จํานวน 1,176.12 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 29.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจาก 25.25
บาทต่อหุ้น ณ สิ ้นปี 2555
14.3

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 เงินให้ สนิ เชื่อ

เงินให้ สินเชื่อของกลุม่ ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 292,150.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 43,834.98 ล้ านบาท (ร้ อย
ละ 17.7) จากปี 2555 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อของกลุม่ ทิสโก้ แบ่งออกเป็ น
สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 69.9 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 18.4 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 11.0 และสินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.8
 สินเชื่อธุรกิจ
กลุม่ ทิสโก้ มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน ,. ล้ านบาท (ร้ อยละ .) จากปี  ส่วน
ใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อในกลุม่ สาธารณูปโภคและการบริ การ
 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
กลุม่ ทิสโก้ มีสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น ,. ล้ านบาท (ร้ อยละ .) จากปี
ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการขยายตัวสินเชื่อเพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing)
 สินเชื่อรายย่ อย
กลุ่มทิสโก้ มีสินเชื่อรายย่อยจํานวน ,. ล้ านบาทเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 16.7 จากปี 2555 โดยสินเชื่อรายย่อยประกอบด้ วย
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์และอื่นๆ ร้ อยละ 92.2 สินเชื่ออเนกประสงค์ร้อยละ 7.0 และสินเชื่อเพื่อการเคหะร้ อยละ 0. โดยมูลค่าของสินเชื่อ
เช่าซื ้อมีจํานวน 1,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 25,. ล้ านบาท (ร้ อยละ 15.) เมื่อเทียบกับปี 2555 ขณะที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศของ
ปี 2556 อยู่ที่ 1,330,6 คัน ลดลงร้ อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรถช่วงเดียวกันในปี 2555 ที่ 1,436,335 คัน เป็ นผลจากการสิ ้นสุดมาตรการคืนภาษี
รถยนต์คนั แรกของรัฐบาล ทัง้ นี ้ อัตราปริ มาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ของกลุ่มทิสโก้ ต่อปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration
Rate) ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 8.5 นอกจากนี ้ สินเชื่ออเนกประสงค์มีจํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น ,712.79 ล้ านบาท (ร้ อยละ .) เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 จากการขยายธุรกิจสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ (TISCO Auto Cash) อย่างต่อเนื่อง
 สินเชื่ออื่นๆ

กลุม่ ทิสโก้ มีสินเชื่ออื่นๆจํานวน ,. ล้ านบาท ลดลงจํานวน ,. ล้ านบาท (ร้ อยละ .) จากปี 
 เงินฝาก
เงินฝากรวมมีจํานวน 270,915.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 37,396.68 ล้ านบาท (ร้ อยละ 16.0) จากปี 2555 ตามการปรับสัดส่วน
โครงสร้ างเงินทุนให้ เหมาะสมกับทิศทางอัตราดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2556 กลุม่ ทิสโก้ มีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 45,140 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อรวม


เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั ้นซึง่ เป็ นแหล่งเงินทุนปรกติของกลุม่ ทิสโก้
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กับสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 16,600 ล้ านบาท (ตามเกณฑ์ ที่รวมตัว๋ แลกเงินแล้ ว) ส่งผลให้ สินทรัพย์
สภาพคล่องทังหมดคิ
้
ดเป็ นอัตราส่วนสภาพคล่องทังหมดที
้
่ร้อยละ 22.3 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 6.0
ตารางที่ : รายละเอียดโครงสร้ างเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 และ 2556
ประเภทเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินฝากรวม

ณ วันที่  ธันวาคม 

ณ วันที่  ธันวาคม 

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.
,.
,.
33,18.9

(ร้ อยละ)
.
.
.
.
.
100.0

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.
,.
,.
70,91.37

(ร้ อยละ)
.
.
.
.
.
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
(.)
.
.
.
(.)
1.0

() ธุรกิจหลักทรั พย์
ในปี 2556 มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน บล. ทิสโก้ ณ สิ ้นปี 2556 เท่ากับ 2,561. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53.7 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ 1,666.69 ล้ านบาท ตามปริ มาณการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นและส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ ้น
โดยบล. ทิสโก้ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 2.6 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 2.9 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งตลาดของลูกค้ าสถาบัน
ต่างประเทศจากร้ อยละ 3.5 เป็ นร้ อยละ 4.1 และลูกค้ าสถาบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชีบริ ษัทหลักทรั พย์ ) จากร้ อยละ 6.9 เป็ นร้ อยละ 7.2
ตามลําดับ ซึง่ เป็ นผลจากมุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ปรึกษาด้ านการลงทุนสําหรับลูกค้ าสถาบัน และงานวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยบลป. ดอยซ์ ทิสโก้ ทังนี
้ ้
สัดส่วนมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ บล. ทิสโก้ ประกอบด้ วยลูกค้ าสถาบันในประเทศร้ อยละ . ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศร้ อยละ . และ
ลูกค้ ารายย่อยในประเทศร้ อยละ . นอกจากนี ้ บล.ทิสโก้ มีรายได้ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจในปี 2556 อยู่ที่ 73.1 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
เป็ นผลจากรายได้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท นามยง เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน)
(3) ธุรกิจจัดการกองทุน
ณ วันที่  ธันวาคม  สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารของอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนเพิ่มขึน้ จากวันที่  ธันวาคม 
จํานวน ,. ล้ านบาท (ร้ อยละ .) โดย บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หาร ณ วันที่  ธันวาคม  จํานวน ,. ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น ,. ล้ านบาท (ร้ อยละ .) เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารของบลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็ นสัดส่วนของ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพร้ อยละ . กองทุนส่วนบุคคลร้ อยละ . และกองทุนรวมร้ อยละ . และมีส่วนแบ่งตลาด ณ วันที่  ธันวาคม 
เป็ นอันดับที่  คิดเป็ นร้ อยละ . โดยแบ่งเป็ นกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพซึง่ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพเป็ นอันดับ  คิดเป็ นร้ อยละ
. สําหรับกองทุนส่วนบุคคลมีสว่ นแบ่งตลาดมากเป็ นอันดับที่  คิดเป็ นร้ อยละ . และกองทุนรวมอยู่ที่อนั ดับที่  คิดเป็ นร้ อยละ .
รายได้ ค่าธรรมเนียมพื ้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนของปี  เท่ากับ . ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น . ล้ านบาท (ร้ อยละ
.) เมื่อเทียบกับปี  เป็ นผลจากการออกกองทุนตราสารทุนที่กําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Equity Trigger Fund) จํานวน  กองทุน (มี
กองทุนที่ถึงเป้าหมายในระหว่างปี จํานวน  กองทุน) และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมทิสโก้ ยูเอส อิควิตี ้ กองทุนรวมทิสโก้
ยูเอส รี ท กองทุนรวมทิสโก้ เจแปน อิควิตี ้ เป็ นต้ น
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ตารางที่ 9: มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารของ บลจ. ทิสโก้ จําแนกตามประเภทกองทุน ณ วันที่  ธันวาคม 255 และ 2556
ณ วันที่  ธันวาคม 
ประเภทกองทุน
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม
รวม

.

ณ วันที่  ธันวาคม 

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.

(ร้ อยละ)
.
.
.

(ล้ านบาท)
,.
,.
,.

(ร้ อยละ)
.
.
.

1,74.34

100.0

18,.34

100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
.
(.)
(.)
3.

สภาพคล่ อง

ณ วันที่  ธันวาคม 5 กลุ่มทิสโก้ มีเงินสด จํานวน ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.1 จากปี 2555 ประกอบด้ วยกระแสเงินสด
สุทธิที่ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,. ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการขยายตัวของเงินรับฝาก ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มา
จากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน . ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุน และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4,. ล้ าน
บาท ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ ซื ้อหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
.5

แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน

ณ วันที่  ธันวาคม 25 โครงสร้ างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้ วยหนี ้สินจํานวน 336,044.4 ล้ านบาท และส่วนของเจ้ าของ
จํานวน 23,218.0 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 14.5 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนีส้ ิน ได้ แก่
เงินฝากรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75.4 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสดั ส่วนร้ อยละ 4.6 หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาวและ
อื่นๆ ร้ อยละ 13.5 ขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.5 ตามลําดับ
กลุม่ ทิสโก้ มีแหล่งใช้ ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้ สินเชื่อ ซึง่ มีจํานวน 292,.65 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 256 ทําให้ อตั ราส่วนเงินให้ สินเชื่อ
ต่อเงินฝาก คิดเป็ นร้ อยละ . นอกจากนี ้ยังได้ นําเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็ น
การบริ หารสภาพคล่อง


.6

เงินกองทุน

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ ตามหลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทังสิ
้ ้น
20,822.20 ล้ านบาท ซึง่ มากกว่าเงินกองทุนขันตํ
้ ่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจํานวน 12,012.06 ล้ านบาทที่ประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยง
ภายใน โดยเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยงเพิ่มขึ ้น 1,435.33 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2555 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ ้นของความ
เสี่ยงด้ านเครดิต ด้ านตลาดและด้ านปฏิ บตั ิการ โดยส่วนใหญ่ มากจากการขยายตัวของสินเชื่อและความเสี่ยงด้ านเครดิตที่สูงขึน้ ในระหว่างปี
อย่างไรก็ตามระดับเงินกองทุนส่วนเกินยังคงมีอยู่สงู ถึง 8,810.15 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 42.3 ของเงินกองทุนรวม ความต้ องการใช้ เงินทุนโดยรวม
ของกลุม่ ทิสโก้ ที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุม่ ประกอบด้ วย เงินกองทุนที่ใช้ รองรับความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ ้น 1,113.15 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 12.7 เป็ น 9,879 ล้ านบาทเนื่องมาจากการขยายตัวของสินเชื่อในทุกสายธุรกิจที่ร้อยละ 17.7 ระหว่างปี ผ่านมาและความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
เพิ่มสูงขึ ้นจากสถานการณ์ ในตลาดรถมือสอง และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มีความอ่อนไหว โดยอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกลุ่มทิสโก้
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1.25 ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 1.70 ณ สิ ้นปี 2556 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ ของสินเชื่อเช่าซื ้อ
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้ รองรับความเสี่ยงด้ านตลาดเพิ่มขึ ้นจาก 226.79 ล้ านบาท เป็ น 334.05 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของ
ความเสี่ยงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากการปรับตัวลดลงของมูลค่าหลักทรัพย์และความผันผวนที่เพิ่มขึ ้นของสภาวะตลาดในช่วงที่ผ่านมา ใน
ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี ้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.16 ปี ซึง่ ยังอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริ หาร



เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
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จัดการได้ โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ย (Duration) ทางด้ านสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจาก 1.48 ปี เป็ น 1.53 ปี จากการขยายตัวของเงิน
ให้ สินเชื่อที่มีระยะการผ่อนชําระยาวขึ ้น ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ย (Duration) ทางด้ านหนี ้สินลดลงมาอยู่ที่ 0.37 ปี
เมื่อพิจารณาในเรื่ องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ และบล. ทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามลําดับ ทังนี
้ ้ธนาคารได้ ดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การ
ดํารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดยประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 13.37 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุน
ขันตํ
้ ่าร้ อยละ 8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 9.15
และร้ อยละ 4.22 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนการดํ ารงเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ดัง กล่าวยังคงสูง กว่าอัตราขัน้ ตํ่ าร้ อยละ 6.00 สําหรั บ บล. ทิสโก้ มี
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี ้สินทัว่ ไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 58.70 ซึง่ ยังคงสูงกว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 7.00
ตารางที่ 10: อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
31 ธันวาคม 2555/1
(ร้ อยละ)

31 ธันวาคม 255/1
(ร้ อยละ)

.
.

9.15
13.37

เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนรวม


คํานวณตามเกณฑ์ Basel IRB

ตารางที่ 1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
อัตราดอกเบี ้ย (ปี )

สินทรัพย์
หนี ้สิน*
ความแตกต่ างสุทธิ (Gap)

ปี 5
1.48
0.54
.

ปี 
1.53
0.
.

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิใน
 ปี ต่อการปรับอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นร้ อยละ 
(ล้ านบาท)
ปี 55
987.76
(,.)
(718.38)

ปี 
1,.
(,.)
(70.)

* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจํา

.

อันดับความน่ าเชื่อถือ

ในปี 2556 บริ ษัทได้ เสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสันอายุ
้ ไม่เกิน 270 วัน ซึ่งบริ ษัทได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทโดยบริ ษัท
ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด ณ วันที่  เมษายน 255 ได้ ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิต A- ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต “คงที่”’ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้ อน
ถึงความสามารถในการทํากําไร ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งของบริ ษัท ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย
บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด มีดงั นี ้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
 เมษายน 255
Aคงที่

ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating)
อันดับเครดิต
แนวโน้ มอันดับเครดิต
.

ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานอย่ างมีนัยสําคัญในอนาคต (Forward Looking)

ปั จจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของกลุม่ ทิสโก้ ประกอบด้ วยปั จจัยหลักใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทิศทาง
อัตราดอกเบี ้ย และแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
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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
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ กลุ่มทิสโก้ จะยังคงดําเนินนโยบายการบริ หารด้ วยความระมัดระวัง
มุ่งเน้ นทําธุรกิจ ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เข้ มแข็ง เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว

14-11

เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

1. นายปลิว มังกรกนก
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

ชือ-สกุล

ชือ-สกุล
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อายุ
(ปี )

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 65
2,221,010
สามัญ 2,221,010
Master- of Business
Master
Administration
of Business(Finance)
Administration (Finance)
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ
University of California
University
at Los
of California
Angeles, USA
at Los Angeles, USA
Master of ScienceMaster
(Industrial
of Science
Engineering)
(Industrial Engineering)
Stanford University,
Stanford
USA University, USA
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต (อุตสาหการ)ณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
- หลักบสูตง รผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
- หลักสูตร Role of- the
หลักChairman
สูตร Role of the Chairman
- หลักสูตร Audit Committee
- หลักสูตร Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบั
สมาคมส่
นกรรมการบริ
งเสริมสถาบั
ษัทไทย
นกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

2551-2553
2546-2549
2545-2548
2545-2548

2554-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2516-2555
2553-2554
2549-2553
2537-2553
2537-2553

2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

2548-2549
2554-ปั จจุบนั
2533-2555
2545-2548

2551-2553
2555-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2548-2551

2555-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2552-2553

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

A1-1

A1-1

2551-2553กรรมการ
กรรมการ
2546-2549กรรมการ
กรรมการ
2545-2548ประธาน
ประธาน
2545-2548กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการพิประธานกรรมการพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการสรรหา

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
สระ กรรมการอิสระ
2553-ปั จจุบประธานคณะกรรมการ
นั
ประธานคณะกรรมการ
2552-2553ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบประธานเจ้
ริหารกลุม่ าทิหน้
สโก้าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้
2551-2553กรรมการ
กรรมการ
2555-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
สระ กรรมการอิสระ
2552-ปั จจุบประธานคณะกรรมการ
นั
ประธานคณะกรรมการ
2548-2551กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบประธานเจ้
ริหาร าหน้ าทีบริหาร
2548-2549เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
2554-ปั จจุบรองประธานกรรมการ
นั
รองประธานกรรมการ
2533-2555กรรมการ
กรรมการ
2545-2548กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
หาร
กรรมการสรรหา กรรมการสรรหา
ประธานเจ้ าหน้ าทีบประธานเจ้
ริหาร าหน้ าทีบริหาร
อื นๆ
อื นๆ
2556-ปั จจุบกรรมการผู
นั
ทรงคุ
ณวุฒกสูิ สํตารวิ
นักศบริ
หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
้ ทรงคุณกรรมการผู
วุฒิ สํานัก้บริ
หารหลั
วกรรมนานาชาติ
2555-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
สระ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2553-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2550-ปั จจุบรองประธานกรรมการ
นั
รองประธานกรรมการ
2547-ปั จจุบกรรมการอํ
นั
านวยการ
กรรมการอํานวยการ
2516-2555กรรมการ
กรรมการ
2553-2554กรรมการ
กรรมการ
2549-2553กรรมการ
กรรมการ
2537-2553กรรมการ
กรรมการ
2537-2553กรรมการ
กรรมการ

ช่ วงเวลา

การลงทุน

ธุรกิจเงินทุน

สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
โรงกลัน นํ ามัน โรงกลัน นํ ามัน

บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

าลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
บริยษมัท รีสตาร์
ม รี ไฟน์นงิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลี
ไฟน์นปิงิ โจํตรเลี
ากัดย(มหาชน)

บริลษแฮสโคนิ
ัท ชัชวาลย์
รึกษาทางด้ านวิศวกรรม
บริษัท ชัชวาลย์-รอยั
ง จํ-รอยั
ากัดล แฮสโคนิง จํากัด
ทีปรึกษาทางด้ านวิทีศปวกรรม
ลนิธิหมอเสม
มูลนิธิ
มูลนิธิหมอเสม พริมูง พวงแก้
ว พริง พวงแก้ ว
มูลนิธิ
ัท ดีเไนชั
ซน์น 103
ทีปรึกตษาทางด้
บริษัท ดีไซน์ 103 อิบรินษเตอร์
แนลอิจํนาเตอร์
กัด เนชัน แนล จํากัด
ทีปรึกษาทางด้ านสถาปั
ยกรรม านสถาปั ตยกรรม
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
สมาคม
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
สมาคม
สมาคมการจัดการธุ
สมาคมการจั
รกิจแห่งประเทศไทย
ดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาคม
สมาคม
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็
บริษัท อุตกสาหกรรมรามาเท็
ซ์ไทล์ จํากัด กซ์ไทล์ จํากัด
ผลิตเส้ นด้ าย ย้ อมตกแต่
ผลิตเส้งนเส้ด้นายด้ าย้ยอมตกแต่งเส้ นด้ าย
บริษัท โซลิโด จํากับริ
ด ษัท โซลิโด จํากัด
ร้ านอาหาร
ร้ านอาหาร
บริษัท อมตะ สปริงบริดีษเวลลอปเม้
ัท อมตะ สปริ
นท์ จํง าดีกัเดวลลอปเม้ นท์ จํากัด
สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟ
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์บริจษอิัทนเตอร์
เนชัดอด์
น แนล
ากัด(ไทยแลนด์) จํากัดผลิตสายไฟ และสายเคเบิ
ล และสายเคเบิ ล
เฟ้ลปส์
จ อิ(ไทยแลนด์
นเตอร์ เนชั)น จํแนล
ผลิตสายไฟ
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ
ผู้จดั จําหน่ายสายไฟ
ล เครื องมืสายเคเบิ
อสือสารล เครื องมือสือสาร
บริษัทง พีจํดาีกัทดีแอล เทรดดิ ง จํากัด
ผู้จสายเคเบิ
ดั จําหน่ายสายไฟ
โทรคมนาคม โทรคมนาคม
สมาคมธนาคารไทย
สมาคม
สมาคมธนาคารไทย
สมาคม
บริษัท ไทย แอ็กโกรบริเอ็ษกัทซเชนจ์
กัด เอ็กซเชนจ์ จํากัด
ตลาดกลางสินค้ าเกษตร
ไทย แอ็จํกาโกร
ตลาดกลางสินค้ าเกษตร
สมาคมบริษัทเงินทุสมาคมบริ
น
สมาคม
ษัทเงินทุน
สมาคม
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย
ากัดป(มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายเครื
ไฟฟ
้ า ายเครื องใช้ ไฟฟ้า
บริษัท ซิงจํเกอร์
ระเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ผลิ ตองใช้
และจํ
าหน่

ธุรกิจเงินทุน

มูลนิธิ

มูลนิธิ

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุ
มูลศนิลธิทสิ โก้ เพือการกุศล

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ

55

3. นางอรนุช อภิ3.ศักนางอรนุ
ดิศริ ิกุล ช อภิศักดิศริ ิกุล
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
หาร
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบประธานเจ้
ริหารกลุม่ าทิหน้
สโก้าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้

อายุ
(ปี )

36

ชือ-สกุล

2. นายฮอน คิท 2.
ชิงนายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์
เอช กชิซานเดอร์
ง)
(นายอเล็
เอช ชิง)
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิ
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

ชือ-สกุล

สามัญ 55
บุริมสิทธิ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

- -

รกิจมหาบั
บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต (การเงิ
น) ณฑิต (การเงิน)
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (บั
หารธุ
ญชีรแกิละการเงิ
จบัณฑิตน)(บัญชีและการเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
- หลักบสูตง รผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
- หลักสูตรต่อต้ านการทุ
สําอหรัต้ าบนการทุ
ผู้บริหารระดั
สูงบผู้บริหารระดับสูง
- หลักจสูริตรต่
จริตสําบหรั
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 36 สามั
- ญ
- Bachelor
(Economics)
- of Science
Bachelor
of Science (Economics)
บุริมสิทธิ
Massachusetts Institute
of Technology,
บุ-ริมสิทธิ
Massachusetts
InstituteUSA
of Technology, USA

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

A1-2

A1-2

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบรองประธานคณะกรรมการ
นั
รองประธานคณะกรรมการ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
2551-ปั จจุบกรรมการสรรหาและพิ
นั
กรรมการสรรหาและพิ
2553-2555กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
หาร
2552-2553รองประธานกรรมการบริ
รองประธานกรรมการบริ
หาร
2551-2553กรรมการ
กรรมการ
2553-ปั จจุบรองประธานคณะกรรมการ
นั
รองประธานคณะกรรมการ
2553-2555กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
หาร
2552-2553ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
2550-2553กรรมการ
กรรมการ
2550-2551กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
อื นๆ
อื นๆ
นั
Managing Director
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบManaging
Director
2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบSenior
นั
Advisor Senior Advisor
2548-2551Senior Vice President
Senior Vice President
2548-2551
2548-2554Managing Director
Managing Director
2548-2554
2548-2551Director
Director
2548-2551
2547-2548Vice President / Advisor
Vice President / Advisor
2547-2548
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
นั
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบประธานคณะกรรมการบริ
หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบประธานเจ้
ริหารกลุม่ าทิหน้
สโก้าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้
2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2552-2553
2552-2553กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัรักจษาการหั
นาธุรกิจวและกลยุ
ธ์ รกิจและกลยุทธ์
จุบนั วหน้ าพัรัฒ
กษาการหั
หน้ าพัฒทนาธุ
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบประธานคณะกรรมการบริ
หาร
นั
ประธานคณะกรรมการบริ
หาร
2548-ปั จจุบนั 2548-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2551-2552
2551-2552กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
2548-2551
กลุม่ งานบริ
หารส่วกลุ
นกลาง
2548-2551รองกรรมการอํานวยการ
รองกรรมการอํ
านวยการ
ม่ งานบริหารส่วนกลาง
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2553-2554
2553-2554ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
2552-2554
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
2553-2554
2553-2554ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
2552-2554
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
2553-2554
2553-2554ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
2552-2554
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
2543-2550
2543-2550กรรมการ
กรรมการ
2543-2550
2543-2550กรรมการ
กรรมการ
2548
กรรมการ
2548
กรรมการ
2545-2548
หารความเสียง หารความเสียง
2545-2548หัวหน้ าสายการเงินหัวการวางแผนและบริ
หน้ าสายการเงิน การวางแผนและบริ
อื นๆ
อื นๆ
2555-2556
ยง หารความเสียง
2555-2556อนุกรรมการบริหารความเสี
อนุกรรมการบริ
2553-2554
หารความเสี
ยง หารความเสียง
2553-2554ทีปรึกษาคณะอนุกทีรรมการบริ
ปรึกษาคณะอนุ
กรรมการบริ
2549-2553
2549-2553ทีปรึกษาด้ านบริหารความเสี
ทีปรึกษาด้ยางนบริหารความเสียง
กรรมการคณะกรรมการบริ
หารความเสียง หารความเสียง
กรรมการคณะกรรมการบริ
2544-2551
ยง หารความเสียง
2544-2551อนุกรรมการบริหารความเสี
อนุกรรมการบริ
2553-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2553-2555
2552-2553
2551-2553
2553-ปั จจุบนั
2553-2555
2552-2553
2550-2553
2550-2551

ช่ วงเวลา

ทีปรึกษา
การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

มูลนิธิ
การบริการ
หลักทรัพย์

หลักทรัพย์จดั การกองทุ
น พย์จดั การกองทุน
หลักทรั

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
เงินทุน

ธุรกิจจัดการกองทุธุนรกิจจัดการกองทุน
สถาบันการเงินเฉพาะกิ
สถาบัจนการเงินเฉพาะกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุ
มูลศนิลธิทสิ โก้ เพือการกุศล
บริษัท ศูนย์การเรี ยบรินรูษ้ ทัทสิ โก้
ด ยนรู้ ทสิ โก้ จํากัด
ศูนจํย์ากกัารเรี
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ษัทจํหลั

บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
ษัทหลักทรั

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
กัดน เทคโนโลยี จํากัด
บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
TISCO Global Securities
LimitedSecurities Limited
TISCO Global
TISCO SecuritiesTISCO
Hong Securities
Kong Limited
Hong Kong Limited
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

กองทุนบําเหน็จบํากองทุ
นาญข้นาบํราชการ
าเหน็จบํานาญข้ าราชการ
บรรษัทประกันสินเชืบรรษั
ออุตทสาหกรรมขนาดย่
ม
ประกันสินเชืออุตอสาหกรรมขนาดย่
อม
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
กทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
เงินทุน

มูลนิธิ
การบริการ
หลักทรัพย์

การลงทุน

บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)

การลงทุน

QuintusLimited
Capital Group Limited
การลงทุน
Quintus Capital Group
การลงทุน
Partners Asset
Management
การลงทุน
CDIB & PartnersCDIB
Asset&Management
Holding
Limited Holding Limitedการลงทุน
China
Development
Industrial Bank Inc.
China Development
Industrial
Bank Inc.
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ทีปรึกษา
การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

Capcelona
Capcelona Advisors,
LLC. Advisors, LLC.
CDIB & PartnersCDIB
Investment
& Partners
Holding
Investment
Corporation
Holding Corporation

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

64

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณา
จารณา
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

5. ศ. ดร. ปราณี 5.ทินศ.กรดร. ปราณี ทินกร

อายุ
(ปี )

58

ชือ-สกุล

4. รศ. ดร. อังครั4.
ตน์รศ.
เพรีดร.
ยบจริ
อังครั
ยวัตฒน์น์ เพรี ยบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ชือ-สกุล

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

บุริมสิทธิ

บุ-ริมสิทธิ

2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
สระ กรรมการอิสระ
2551-เม.ย.2556 2551-เม.ย.2556
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ

เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปัประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

A1-3

A1-3

ฒนา จยั และพัฒนา
2546-2549กรรมการวิจยั และพักรรมการวิ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู
้ แทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิ
การสภาผู้แทนราษฎร

สถาบันป๋ วย อึงภากรณ์
สถาบันป๋ วย อึงภากรณ์
2546-2549

กรรมการ

2546-2549กรรมการ

2550-2551
2546-2549

2550-2551

วุฒิในคณะกรรมการเงิ
นอุดหนุนบริการสาธารณะ
2551-2553กรรมการผู้ทรงคุณกรรมการผู
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงิ
นอุดหนุนบริการสาธารณะกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ง
2550-2551ทีปรึกษารัฐมนตรี วทีา่ ปการกระทรวงการคลั
รึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลั
ง
ไขปรับปรุจารณาแก้
งพระราชบั
ญญั
ติทงนุ พระราชบั
รัฐวิสาหกิญจญัพ.ศ.2542
2547-2548กรรมการพิจารณาแก้
กรรมการพิ
ไขปรั
บปรุ
ติทนุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
ารณาศึ
กษากฎหมายว่
าด้ วกยงบประมาณ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่สภานิ
งชาติ ติบญ
2550-2551อนุกรรมาธิการพิจอนุ
กรรมาธิ
การพิจารณาศึ
ษากฎหมายว่าด้ วยงบประมาณ
ั ญัติแห่งชาติ
ในคณะกรรมาธิการการคลั
งการธนาคารและสถาบั
นการเงิน
ในคณะกรรมาธิ
การการคลังการธนาคารและสถาบั
นการเงิน
ว่าด้ วยการให้
เอกชนเข้
ร่วมงานเอกชนเข้
หรื อดําเนิาร่นวการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัดโทรคมนาคม
(มหาชน) จํากัด (มหาชน)
2550-2551กรรมการตาม พ.ร.บ.
กรรมการตาม
พ.ร.บ.
ว่าด้ วายการให้
มงาน หรื อดําเนินการ
บริษัท กสท
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
ระหว่ฐางบริ
ษัท กสทระหว่
โทรคมนาคม
จํากัดโทรคมนาคม
(มหาชน) จํากัด (มหาชน)
ในกิจการของรั
พ.ศ.2535
างบริษัท กสท
บริษัท ทรู มูฟ จํากัดบริและ
บริมษูฟัท จํดิาจกัิตดอลโฟน
ษัท ทรู
และ บริจํษากััทดดิจิตอลโฟน จํากัด
ชาการ หารฝ่ ายวิชาการ
สมาคมนักเรี ยนเก่สมาคมนั
าโรงเรี ยนเตรี
มอุดามศึ
2550-2551กรรมการบริหารฝ่ ายวิ
กรรมการบริ
กเรี ยนเก่
โรงเรีกษา
ยนเตรี ยมอุดมศึกษา

2551-2553
2550-2551
2547-2548
2550-2551

ธุรกิจสือสาร

สถาบัน
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ

สถาบัน

สมาคมศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่า

ธุรกิจสือสาร

หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ

Swarthmore College,
Swarthmore
USA College, USA
2552-เม.ย.2556 2552-เม.ย.2556
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร Directors
- หลัAccreditation
กสูตร Directors Accreditation
อื นๆ
อื นๆ
- หลักสูตร Financial
Governance
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบกรรมการนโยบายองค์
การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่
การกระจายเสีองค์
ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
- หลัInstitutions
กสูตร Financial
Institutions Governance
นั
กรรมการนโยบายองค์
การกระจายเสี
ยงและแพร่งภประเทศไทย
าพสาธารณะแห่งองค์
ประเทศไทย
การกระจายเสี
ยงและแพร่งภประเทศไทย
าพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Audit Committee
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบกรรมการสภามหาวิ
ทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
- หลักสูตร Audit Committee
นั
กรรมการสภามหาวิ
ทยาลัย
- หลักสูตร Monitoring
of Internal
Controlofand
RiskControl
Management
จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการบริ
หาร กรรมการบริหาร
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื
ฒนาประเทศไทย
(TDRI)
- หลักthe
สูตรSystem
Monitoring
the System
Internal
and Risk2551-ปั
Management
นั
มูลอนิการพั
ธิสถาบั
นวิจยั เพือการพัฒ
นาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิ
มูลนิธิ
- หลักสูตร Monitoring
Auditthe
Function
2548-ปั จจุบนั 2548-ปั จจุบกรรมการสภาสถาบั
น TDRI
- หลักthe
สูตรInternal
Monitoring
Internal Audit Function
นั
กรรมการสภาสถาบั
น TDRI
- หลักสูตร Monitoring
of Financial
Reporting
2522-2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
- หลักthe
สูตรQuality
Monitoring
the Quality
of Financial Reporting
2522-2556อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Monitoring
Risk Management
2548-2550
ทยาลัย ด้ านการคลัทงยาลั
และทรั
ย์สนิ งและทรัพย์สนิ
- หลักFraud
สูตร Monitoring
Fraud Risk Management
2548-2550อนุกรรมการสภามหาวิ
อนุกรรมการสภามหาวิ
ย ด้ าพนการคลั
- หลักสูตร Anti Corruption
2548-2549
ละร้ องทุกข์ทปธรณ์
ระจํแาละร้
มหาวิ
ทยาลั
- หลักสูตรfor
AntiExecutive
Corruption for Executive
2548-2549กรรมการอุทธรณ์แกรรมการอุ
องทุ
กข์ปยระจํามหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2547-2548
ทยาลัยธรรมศาสตร์ทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
2547-2548กรรมการสภามหาวิกรรมการสภามหาวิ
2546-2549
2546-2549คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
2554-2555
ยวกับการปรับปรุ งยระบบการเงิ
ฒนาระบบราชการฒนาระบบราชการ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2554-2555อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี
วกับการปรันบปรุ งระบบการเงินสํานักงานคณะกรรมการพั
สํานักงานคณะกรรมการพั
และงบประมาณ และงบประมาณ
2553-2554
คณะกรรมการปฏิรคณะกรรมการปฏิ
ู ปประเทศ
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานอิสระ
2553-2554กรรมการ
กรรมการ
รูปประเทศ

University of Pennsylvania,
University ofUSA
Pennsylvania, USA
Bachelor of Art (Economics)
Bachelor of Art (Economics)

Master of Art (Economics)
Master of Art (Economics)

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
ช่ วงเวลา
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ตําแหน่ ง
บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร
ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 58 สามั
- ญ
- Doctor- of Philosophy
(Accounting)
กลุ่มทิสโก้
Doctor
of Philosophy (Accounting)
กลุ่มทิสโก้
บุริมสิทธิ
New York University,
เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
การลงทุน
บุ-ริมสิทธิ
New USA
York University, USA
จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต
2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการอิ
สระ กรรมการอิสระ
นั
บัญชีบณ
ั ฑิต บัญชีบณ
2554-เม.ย.2556 2554-เม.ย.2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ั ฑิต
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-2554ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
- หลักบสูตง รผู้บริหารระดับสูง
จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สโก้ จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
2550-2554
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
2550-2554ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประกาศนียบัตร -International
ประกาศนียบัFinancial
ตร International
Reporting
Financial
Standard
Reporting
(IFRS) Standard (IFRS)
2548-2554
2548-2554กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
The Institute of Chartered
Accountants
in England
and Wales
(ICAEW)
2548-2550
The Institute
of Chartered
Accountants
in England
and Wales
(ICAEW) 2548-2550กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร Directors
อื นๆ
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
อื นๆ
- หลักสูตร Directors
- หลัAccreditation
กสูตร Directors Accreditation
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบคณะอนุ
นั
กรรมการการเงิ
คณะอนุ
นงบประมาณและการลงทุ
กรรมการการเงินงบประมาณและการลงทุ
น
น
การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่
การไฟฟ้งาขนส่
ประเทศไทย
งมวลชนแห่งประเทศไทย
ขนส่งและโลจิสติกขนส่
ส์ งและโลจิสติกส์
- หลักสูตร Audit Committee
- หลักสูตร Audit Committee
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบทีนัปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
กองทุนบําเหน็จบํากองทุ
นาญข้นาบํราชการ
าเหน็จบํานาญข้ าราชการ
จัดการกองทุน จัดการกองทุน
- หลักthe
สูตรSystem
Monitoring
the System
Internal
and Risk2555-ปั
Management
นั
คณะกรรมการตรวจสอบ
การกระจายเสี
ยงและแพร่งภประเทศไทย
าพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Monitoring
of Internal
Controlofand
RiskControl
Management
จจุบนั 2555-ปั จจุบคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสีองค์
ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
- หลักสูตร Monitoring
- หลักthe
สูตรInternal
Monitoring
Auditthe
Function
Internal Audit Function
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบคณะทํ
นั างานเพือติดคณะทํ
ตามการปฏิ
างานเพืบอตั ติิด้ดานบั
ตามการปฏิ
ญชีและบรรษั
บตั ิด้าทนบั
ภิบญาลชีและบรรษัทภิบาล สํานักงานคณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
ากับหลักทรักพทรัย์พแย์ละตลาดหลักทรัองค์
พย์ กรอิสระ องค์กรอิสระ
- หลักสูตร Monitoring
- หลักFraud
สูตร Monitoring
Risk Management
Fraud Risk Management
2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
สระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออฟฟิ ศเมทบริจํษากััทดออฟฟิ
(มหาชน)
ศเมท จํากัด (มหาชน)
จัดจําหน่ายอุปกรณ์จัดเครื
จํา อหน่
งใช้ายอุ
สําปนักกรณ์
งานเครื องใช้ สํานักงาน
หลักChairman
สูตร Role of the Chairman
นั
ประธานคณะกรรมการกํ
ากับดูแล
เปิ ดดัชนีเอฟ
พนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กองทุน
- หลักสูตร Role of- the
2549-ปั จจุบนั 2549-ปั จจุบประธานคณะกรรมการกํ
ากับดูแล
กองทุนเปิ ดดัชนีพนั กองทุ
ธบัตนรไทยเอบี
กองทุน
- หลักสูตรfor
AntiExecutive
Corruption for Executive
นั
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบั
ญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลางง กระทรวงการคลัง
- หลักสูตร Anti Corruption
2545-ปั จจุบนั 2545-ปั จจุบคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบั
ญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลั
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
2545-2552ทีปรึกษาด้ านการบัทีญปรึชีกษาด้ านการบัญชี
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2545-2552
นั
รองศาสตราจารย์
ารธุฑิรตกิพัจฒสถาบั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
2540-ปั จจุบนั 2540-ปั จจุบรองศาสตราจารย์
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริ
สถาบันบัหณ
นบริหนารศาสตร์
ปรึษกัทษาฝ่
ายกํายกันบบริษัทจดทะเบียน
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535-ปั จจุบนั 2535-ปั จจุบทีนัปรึกษาฝ่ ายกํากับทีบริ
จดทะเบี
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
2554-2555ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2554-2555
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2547-2555กรรมการอิสระ (ผู้เกรรมการอิ
สมาคมบริ
สมาคม
2547-2555
ชียวชาญด้สาระ
นบั(ผู
ญ้ เชีชี)ยวชาญด้ านบัญชี)
สมาคมบริษัทจัดการลงทุ
น ษัทจัดการลงทุน
สมาคม
2545-2555
2545-2555ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทศท คอร์ ปบริ
อเรชั
ษัทน ทศท
จํากัดคอร์
(มหาชน)
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
สือสาร
สือสาร
2547–2552
2547–2552คณะอนุกรรมการทีคณะอนุ
ปรึกษาโครงการพั
กรรมการทีฒ
ปรึนาระบบงบประมาณพั
กษาโครงการพัฒนาระบบงบประมาณพั
สดุ
สดุ สํานักงานคณะกรรมการอุ
สํานักงานคณะกรรมการอุ
ดมศึกษา
ดมศึกษา
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
การเงินและบัญชีตการเงิ
้ นทุน นและบัญชีต้นทุน
Doctor
of Philosophy (Economics)
กลุ่มทิสโก้
สามัญ 64 สามั
- ญ
- Doctor- of Philosophy
(Economics)
กลุ่มทิสโก้

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

ชือ-สกุล

6. นางภัทรี ยา เบญจพลชั
6. นางภัทยรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกํ
ากับดูแลกิจการ ากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการกํ
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ

ชือ-สกุล

59

อายุ
(ปี )

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 59 สามั
- ญ
- พาณิชยศาสตร์
มหาบั
ต (บริหารธุ
รกิณ
จ)ฑิต (บริหารธุรกิจ)
พาณิณชฑิยศาสตร์
มหาบั
บุริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุ-ริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญบัชีทญฤษฎี
ชีบณ
ั ) ฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
(หลั
ตร วตท.
ที 1)กสูตร วตท. รุ่นที 1)
- หลักบสูตง รผู
้ บริกหสูารระดั
บสูงรุ่น(หลั
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหาร- (The
หลักสูExecutive
ตรผู้บริหารProgram)
(The Executive Program)
University of Michigan,
University
USAof Michigan, USA
- ประกาศนียบัตรด้- าประกาศนี
นการสอบบั
ยบัญตรด้
ชีชานสู
ั  นการสอบบั
ง
ญชีชนสู
ั ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors
(DCPCertification
รุ่นที 1) (DCP รุ่นที 1)
- หลักสูตร Financial
- หลัInstitutions
กสูตร Financial
Governance
Institutions Governance
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

2548-2553
2549-2551

2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2551-2555
2552-2553
2549-2553
2552-2553
2549-2552
2552-2553
2551-2553
2550-2553
2549-2553
2549-2553
2549-2553
2549-2553
2549-2553
2549-2553
2545-2553

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

อุตสาหกรรมบรรจุอุภตณ
ั สาหกรรมบรรจุ
ฑ์
ภณ
ั ฑ์
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

สภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพ
สถาบันกรรมการ สถาบันกรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกกล๊บริ
าสษจํัทากับางกอกกล๊
ด (มหาชน)าส จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
กทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชาชีพบัญปชีถัใมนพระบรมราชู
ปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชีใสภาวิ
นพระบรมราชู
ภ์
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย

การลงทุน

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

A1-4

A1-4

สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับตลาดสิ
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับตลาดสินค้ าเกษตรล่
วงหน้นาค้ าเกษตรล่วงหน้ า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย
2553-ปั จจุบทีนัปรึกษา
ทีปรึกษา
สมาคมบริ
สมาคม
สมาคมบริษัทจดทะเบี
ยนไทยษัทจดทะเบียนไทย
สมาคม
2553-ปั จจุบกรรมการตรวจสอบและประเมิ
นั
กรรมการตรวจสอบและประเมิ
นผลประจํากระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
นผลประจํากระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2553-ปั จจุบผูน้ ัพพิ ากษาสมทบในศาลทรั
ผู้พพิ ากษาสมทบในศาลทรั
พย์สนิ ทางปั
ญญาและการค้
าระหว่างประเทศกลาง
พย์สนิ ทางปั
ญญาและการค้
าระหว่างประเทศกลาง ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
พย์สนิ ทางปั ญญาและการค้
าระหว่
างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สนิ ทางปัศาลทรั
ญญาและการค้
าระหว่
างประเทศกลาง
2553-ปั จจุบคณะกรรมการวิ
นั
หารของบริ
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรักพทรัย์พแย์ละตลาดหลักทรัองค์
พย์ กรอิสระ องค์กรอิสระ
นยั คณะกรรมการวิ
กรรมการและผูน้ บยั ริหกรรมการและผู
ารของบริษัทที้ บอริอกหลั
กทรัพษย์ัททีออกหลักทรัพย์สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
2553-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัท บ้ านร่วมทางฝั
บริษนัทจําบ้กัาดนร่วมทางฝั น จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพัพฒย์นาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปั จจุบทีนัปรึกษากิตติมศักทีดิป รึกษากิตติมศักดิ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่
งประเทศไทย งประเทศไทย
สมาคม
สมาคม
2545-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัท กระบี เภตราบริจํษาัทกัดกระบี เภตรา จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพัพฒย์นาอสังหาริมทรัพย์
2551-2555กรรมการผู้ทรงคุณกรรมการผู
วุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุ
้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุ
รกิจคนต่างด้ าว รกิจคนต่างด้ าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้
กรมพั
าฒ
กระทรวงพาณิ
นาธุรกิจการค้ชย์า กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2552-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลั
บริษกัททรัศูพนย์ ร(ประเทศไทย)
ับฝากหลักทรัพจํย์ากั(ประเทศไทย)
ด
จํากัด
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2549-2553ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
หาร
หาร
2552-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัท แฟมมิลี โนฮาว
บริษัทจําแฟมมิ
กัด ลี โนฮาว จํากัด
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2549-2552รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2552-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท
บริษคอม
ัท เซ็ทจําเทรด
กัด ดอท คอม จํากัด
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2551-2553กรรมการตัดสินรางวั
กรรมการตั
ลรัฐวิสาหกิ
ดสิจนดีรางวั
เด่นลประจํ
รัฐวิสาาหกิ
ปี 2551-2553
จดีเด่น ประจําปี 2551-2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลั
ฐวิสาหกิจง กระทรวงการคลั
หน่วงยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2550-2553ประธานอนุกรรมการพิ
ประธานอนุ
จารณาการรั
กรรมการพิ
บสมาชิ
จารณาการรั
ก
บสมาชิก
บริษัท ตลาดอนุพนั บริธ์ ษ(ประเทศไทย)
ัท ตลาดอนุพนจํั าธ์กั(ประเทศไทย)
ด (มหาชน) จํากัด (มหาชน)
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2549-2553รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริ
และประธานกรรมการบริ
หาร
หาร
2549-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอบริาร์ษจํัทาไทยเอ็
กัด นวีดีอาร์ จํากัด
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2549-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
ษัทหลักทรั
นรวม
พย์จเพื
ดั การกองทุ
อผู้ลงทุนต่นารวม
งด้ าเพื
ว จํอาผูกั้ ลดงทุนต่างด้ าว จําภาคเอกชน
กัด
ภาคเอกชน
2549-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัท สยามดีอาร์บริจําษกััทดสยามดีอาร์ จํากัด
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2549-2553ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริษัท สํานักหักบัญบริชีษ(ประเทศไทย)
ัท สํานักหักบัญจํชีากั(ประเทศไทย)
ด
จํากัด
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2549-2553กรรมการและเลขานุ
กรรมการและเลขานุ
การ
การ
สภาธุรกิจตลาดทุนสภาธุ
ไทย รกิจตลาดทุนไทย
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2545-2553อนุกรรมการสร้ างความรู
อนุกรรมการสร้
้ ความเข้ าาใจและประชาสั
งความรู้ ความเข้มาพัใจและประชาสั
นธ์
มพันธ์
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
การดําเนินการเกียการดํ
วกับ าCorporate
เนินการเกียGovernance
วกับ Corporate
ในประเทศไทย
Governance ในประเทศไทย
2548-2553กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
สมาคมการจัดการธุ
สมาคมการจั
รกิจแห่งประเทศไทย
ดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาคม
สมาคม
2549-2551สมาชิกสภานิติบญ
ั สมาชิ
ญัติแกห่สภานิ
งชาติแตละกรรมาธิ
ิบญ
ั ญัติแห่กงชาติ
ารการคลั
และกรรมาธิ
ง การธนาคาร
การการคลัง การธนาคารสภานิติบญ
ั ญัติแห่สภานิ
งชาติ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
และสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั ส.ค.2556-ปัประธานคณะกรรมการกํ
ากับดูแลกิจการ ากับดูแลกิจการ
จจุบนั
ประธานคณะกรรมการกํ
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการตรวจสอบ
นั
กรรมการตรวจสอบ
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบกรรมการอิ
สระ กรรมการอิสระ
นั
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการอิ
สระ กรรมการอิสระ
นั
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
อื นๆ
อื นๆ
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบกรรมการประเมิ
นั
นกองทุ
กรรมการประเมิ
นหมุนเวียนนกองทุนหมุนเวียน
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบคณะกรรมการพิ
นั
จารณา
คณะกรรมการพิ
SET AWARD
จารณา SET AWARD
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบอนุนั กรรมการศูนย์พอนุ
ฒ
ั กนาการกํ
รรมการศู
ากันบย์ดูพแฒ
ลกิ
ั นาการกํ
จการทีดาี กับดูแลกิจการทีดี
2549-2553
2549-2553กรรมการและผู้จดั กรรมการและผู
การ และอนุกรรมการบริ
้ จดั การ และอนุ
หาร กรรมการบริหาร
นั
กรรมการจรรยาบรรณ
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการจรรยาบรรณ
นั
กรรมการ
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบกรรมการ
นั
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่
งปี
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบคณะกรรมการพิ
จารณากรรมการแห่
งปี
2548-2551กรรมการ
กรรมการ
2548-2551
นั
ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

63

8. รนายพิ
8. นายพิชัย ฉันทวี
ะชาติชัย ฉันทวีระชาติ
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
กรรมการกํากับดูแกรรมการกํ
ลกิจการ ากับดูแลกิจการ

อายุ
(ปี )

64

ชือ-สกุล

7. นางสาวปนัดดา
7. นางสาวปนั
กนกวัฒน์ ดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ

ชือ-สกุล

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

2536-2551
2546-2550
2541-2544

2538-2541

A1-5

A1-5

2538-2541ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
อื นๆ
อื นๆ
2536-2551กรรมการ
กรรมการ
2546-2550กรรมการ
กรรมการ
2541-2544กรรมการ
กรรมการ

บริษัท มิซูโฮ คอร์ ปบริอเรท
ษัท ลีมิสซซิูโฮง (ไทยแลนด์
คอร์ ปอเรท)ลีจํสาซิกัง ด(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท แอกซ่าประกับรินษภััทย แอกซ่
จํากัดา(มหาชน)
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อเมริกนั แอ๊ พบริเพรซั
(ประเทศไทย)
ด
ษัท ลอเมริ
กนั แอ๊ พเพรซัจํลากั(ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัทเงินทุนหลักทรั
ากักดทรั(มหาชน)
บริพษย์ัททิเงิสนโก้ทุนจํหลั
พย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

เช่าซื อ
ประกันภัย
ประเมินมูลค่า

เช่าซื อ
ประกันภัย
ประเมินมูลค่า

เงินทุนหลักทรัพย์ เงินทุนหลักทรัพย์

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
ช่ วงเวลา
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ตําแหน่ ง
บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร
ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 64 สามั
- ญ
- Master- of Business
Administration
& Finance)
กลุ่มทิสโก้
Master
of Business(Banking
Administration
(Banking & Finance)
กลุ่มทิสโก้
บุริมสิทธิ
North Texas StateNorth
University,
USA University, USA
เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปักรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
การลงทุน
บุ-ริมสิทธิ
Texas State
จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
บัญชีบณ
ั ฑิต บัญชีบณ
2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการอิ
สระ กรรมการอิสระ
ั ฑิต
นั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-เม.ย.2556 2554-เม.ย.2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
2551-2554
- หลักบสูตง รผู้บริหารระดับสูง
2551-2554กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปักรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
สโก้ จํากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Executive
in International
สระ กรรมการอิสระ
- หลัProgram
กสูตร Executive
ProgramManagement
in International Management 2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการอิ
นั
Stanford-NationalStanford-National
University of Singapore
University of Singapore
2554-เม.ย.2556 2554-เม.ย.2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร Building,
& Sustaining
Innovation
Organization
2551-2554
- หลัLeading
กสูตร Building,
Leading
& Sustaining
Innovation Organization
2551-2554กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
Sloan School of Management,
อื นๆ
Sloan School of Management,
อื นๆ
Massachusetts Institute
Massachusetts
of Technology,
InstituteUSA
of Technology, USA
2557-ปั จจุบนั 2557-ปั จจุบอนุนั กรรมการบริหารความเสี
อนุกรรมการบริ
ยง หารความเสียง
กองทุนบําเหน็จบํากองทุ
นาญข้นาบํราชการ
าเหน็จบํานาญข้ าราชการ
จัดการกองทุน จัดการกองทุน
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบกรรมการผู
นั
้ ทรงคุณกรรมการผู
วุฒิ โครงการปริ
้ ทรงคุณ
ญวุญาบริ
ฒิ โครงการปริ
หารธุรกิจญหลัญาบริ
กสูตรนานาชาติ
หารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิ
และการบั
ชยศาสตร์
ญชี มหาวิ
และการบั
ทยาลัยธรรมศาสตร์
ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
- หลัAccreditation
กสูตร Directors Accreditation
2552
กรรมการ
บริษัท ไทยแฟตตี
ั ฑ์
- หลักสูตร Directors
2552
กรรมการ
บริษัท ไทยแฟตตี แอลกอฮอล์
จํากัดแอลกอฮอล์ จํากัด
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
- หลักสูตร Financial
- หลัInstitutions
กสูตร Financial
Governance
Institutions Governance
2551-2552
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ปตท. เคมิคบริ
อลษอิัทนปตท.
เตอร์ เเคมิ
นชัน คแนล
อล อิจํนาเตอร์
กัด เนชัน แนล จํากัด
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
ั ฑ์
- หลักสูตร Anti Corruption
- หลักสูตรfor
AntiExecutive
Corruption for Executive
(สํานักงานปฏิบตั ิก(สํารภู
านัมกิภงานปฏิ
าค เอเชี
บตั ยิกแปซิ
ารภูมฟิภก)าค เอเชีย แปซิฟิก)
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
บริษจํัทากัไทยโอลี
ั ฑ์
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2551-2552
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี
ด โอเคมี จํากัด
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
PTT Chemical
International
Pte. Ltd. ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั ฑ์
2551-2552
PTT Chemical International
(Singapore)
Pte.(Singapore)
Ltd.
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
บริษจํัทาทีกัโดอซี ไกลคอล จํากัด
ั ฑ์
2551-2552
บริษัท ทีโอซี ไกลคอล
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ไทยโคลี
ั ฑ์
2551-2552
บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด์
จํากัด นคลอไรด์ จํากัด
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
บริษัท นไทยเอทานอลเอมี
น จํากัด
ั ฑ์
2551-2552
บริษัท ไทยเอทานอลเอมี
จํากัด
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2551-2552กรรมการ
กรรมการ
บริลษีนัทจํพีาทกัีทดี โพลีเอทิลีน จํากัด
ั ฑ์
2551-2552
บริษัท พีทีที โพลีเอทิ
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2548-2552รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู
ดั การใหญ่นอและบั
าวุโส ญ
สายการเงิ
นและบัญชี
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ั ฑ์
2548-2552
อาวุโส้ จสายการเงิ
ชี
บริษัท ปตท. เคมิคบริ
อลษจํัทาปตท.
กัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
2548-2552
2548-2552ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ปตท. จํากัดบริ(มหาชน)
ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
พลังงาน
พลังงาน
2551
2551
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท บางกอกโพลีบริเอทที
ษัท บางกอกโพลี
ลีน จํากัด (มหาชน)
เอททีลีน จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภปิณ
ั โตรเคมี
ฑ์ และเคมีภณ
ั ฑ์
สามัญ 2,324,349
- of Business
Bachelor
of Business(Finance)
Administration (Finance)
กลุ่มทิสโก้
สามัญ 632,324,349
Bachelor
Administration
กลุ่มทิสโก้
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ
Marshall University,
Marshall
USA University, USA
ส.ค.2556-ปั จจุบนั ส.ค.2556-ปักรรมการกํ
จจุบนั ากับดูแกรรมการกํ
ลกิจการ ากับดูแลกิจการ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
การลงทุน
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปั
กรรมการอิ
จจุบนั สระ กรรมการอิสระ
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2552-2553
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
2552-2553ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบกรรมการอิ
สระ กรรมการอิสระ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
นั
สโก้ จํากัด (มหาชน)
2548-2556
2548-2556กรรมการ
กรรมการ
2548-2551
2548-2551กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
2552-2554
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
กัดน เทคโนโลยี จํากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2544-2548
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
เงินทุน
2544-2548กรรมการ
กรรมการ
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินทุน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556
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10. นายฮิโรฮิโกะ10.โนมู
ระ /3โรฮิโกะ โนมูระ /3
นายฮิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

11. นายยาสุโร่ โยชิ
11.โนายยาสุ
คชิ /3 โร่ โยชิโคชิ /3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

57

ชือ-สกุล

9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์
9. ศ.มฆพั
ดร.ฒตีน์รณ พงศ์ มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
กรรมการกํากับดูแกรรมการกํ
ลกิจการ ากับดูแลกิจการ

ชือ-สกุล
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สามัญ 51
บุริมสิทธิ

บุริมสิทธิ

สามัญ

- -

-

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

- -

สามั
- ญ

บุ-ริมสิทธิ

Bachelor
- of Law Bachelor of Law
Nihon University,Nihon
JapanUniversity, Japan

University
The University ofThe
Tokyo,
Japan of Tokyo, Japan

Bachelor
- of Economics
Bachelor of Economics

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 57 สามั
- ญ
- Doctor- of Philosophy
(Economics)
Doctor
of Philosophy (Economics)
บุริมสิทธิ
University of Wisconsin-Madison,
USA
บุ-ริมสิทธิ
University of Wisconsin-Madison,
USA
เศรษฐศาสตรมหาบั
ณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบั
ณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิเศรษฐศาสตรบั
ต (ปริมาณวิเคราะห์
ณฑิต )(ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
- หลักบสูตง รผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors
- หลัCertifaication
กสูตร Directors Certifaication
- หลักสูตร Financial
Governance
- หลัInstitutions
กสูตร Financial
Institutions Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบั
สมาคมส่
นกรรมการบริ
งเสริมสถาบั
ษัทไทย
นกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

A1-6

A1-6

กรรมการ
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2552-ม.ค.2557 2552-ม.ค.2557
กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
2551-ม.ค.2557 2551-ม.ค.2557
กรรมการสรรหาและพิ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
2551-ม.ค.2557 2551-ม.ค.2557
กรรมการ
กรรมการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
2551
กรรมการสรรหาและพิ
2551
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
อื นๆ
อื นๆ
2551-ม.ค.2557 2551-ม.ค.2557
Managing Director
Managing Director
MHCB ConsultingMHCB
(Thailand)
Consulting
Company
(Thailand)
LimitedCompany Limited
2545-2551
International
Credit
Division Credit Division
Mizuho CorporateMizuho
Bank,Corporate
Ltd.: HeadBank,
OfficeLtd.: Head Office
2545-2551Senior Manager,Senior
Manager,
International
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2557-ปั จจุบนั ม.ค.2557-ปักรรมการ
จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
ม.ค.2557-ปั จจุบนั ม.ค.2557-ปักรรมการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
จจุบนั
กรรมการ
สโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
อื นๆ
อื นๆ
ธ.ค.2556-ปั จจุบนั ธ.ค.2556-ปัManaging
จจุบนั
Director
Managing Director
MHCB ConsultingMHCB
(Thailand)
Consulting
Company
(Thailand)
LimitedCompany Limited
2551-ธ.ค.2556 2551-ธ.ค.2556
Senior Vice President,
SeniorInternational
Vice President,
Corporate
International
Advisory
Corporate
DivisionAdvisory Division
Mizuho CorporateMizuho
Bank,Corporate
Ltd.: HeadBank,
OfficeLtd.: Head Office
2549-2551
2549-2551General Manager,General
Financial
Manager,
Institution
Financial
DivisionInstitution Division
Intellectual Property
Intellectual
Bank Property Bank

การลงทุน

การลงทุน

ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั ส.ค.2556-ปักรรมการกํ
ลกิจการ ากับดูแลกิจการ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
การลงทุน
จจุบนั ากับดูแกรรมการกํ
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
เม.ย.2556-ปั จจุบนั เม.ย.2556-ปักรรมการอิ
จจุบนั สระ กรรมการอิสระ
อื นๆ
อื นๆ
2556-ปั จจุบนั 2556-ปั จจุบคณะกรรมการนโยบายศู
นย์จิตตปั ญญาศึกนษาย์จิตตปั ญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดมหาวิ
ล ทยาลัยมหิดล
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
นั
คณะกรรมการนโยบายศู
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบกรรมการอิ
สระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้ านปู จํากัดบริ(มหาชน)
พลังงานและสาธารณู
โภค
นั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
พลังปงานและสาธารณู
ปโภค
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบประธานคณะอนุ
กประธานคณะอนุ
รรมการกําหนดโครงสร้
างอัตาราค่
าธรรมเนีายงอั
ม ตราค่าธรรมเนียม สํานักงานคณะกรรมการกิ
จการกระจายเสียงกิ
จการโทรทัศน์ยงกิจการโทรทัศสืน์อสาร
นั
กรรมการกํ
หนดโครงสร้
สํานักงานคณะกรรมการกิ
จการกระจายเสี
สือสาร
และค่าบริการในกิและค่
จการกระจายเสี
ยงและกิ
จการโทรทัยศงและกิ
น์ จการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่
งชาติ
าบริการในกิ
จการกระจายเสี
และกิจการโทรคมนาคมแห่
งชาติ
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบคณะอนุ
กรรมการศูคณะอนุ
นย์นติ ิเศรษฐศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการป
้ องกันและปราบปรามการทุ
จริตแห่งชาติ จริตแห่
หน่งวชาติ
ยงานราชการ หน่วยงานราชการ
นั
กรรมการศูนย์นติ ิเศรษฐศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการป
้ องกันและปราบปรามการทุ
คณะอนุกรรมการวิคณะอนุ
จยั
กรรมการวิจยั
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบประธานคณะอนุ
นั
กประธานคณะอนุ
รรมการด้ านการกํการรมการด้
กับตรวจสอบสถาบั
านการกํากันบการเงิ
ตรวจสอบสถาบั
น
นการเงิน สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น
น
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
และผู้ประกอบอาชีและผู
พตามกฎหมายว่
้ ประกอบอาชีาพด้ วตามกฎหมายว่
ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น
น
นั
้ ทรงคุณวุฒิใ้ องกั
นคณะกรรมการป
้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น (ป.ป.ง.)
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบกรรมการผู
้ ทรงคุณกรรมการผู
วุฒิในคณะกรรมการป
นและปราบปรามการฟอกเงิ
น (ป.ป.ง.)
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบทีนัปรึกษาคณะอนุกทีรรมาธิ
ปรึกษาคณะอนุ
การนโยบายการเงิ
กรรมาธิกนารนโยบายการเงิ
การคลังและงบประมาณ
น การคลังและงบประมาณ
วุฒิสภา
วุฒิสภา
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบศาตราจารย์
นั
ได้ รับศาตราจารย์
เงินขันสู
 ง(ท.11)
ได้ รับสาขาเศรษฐศาสตร์
เงินขันสู
 ง(ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
นั
ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์
2549-ปั จจุบนั 2549-ปั จจุบศาสตราจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์
2551-2555คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
2551-2555
2545-2551
2545-2551ประธานหลักสูตรศิประธานหลั
ลปศาตรบัญ
กสูฑิตตรศิสาขาวิ
ลปศาตรบั
ชาเศรษฐศาสตร์
ญฑิตสาขาวิ(หลั
ชาเศรษฐศาสตร์
กสูตรนานาชาติ(หลั
) กสูตรนานาชาติ)
2552-2556กรรมการผู้ทรงคุณกรรมการผู
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครู
และบุ
คลกรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิกกระทรวงศึ
กษาธิการ
2552-2556
วุฒิในคณะกรรมการครู
และบุคลกรทางการศึ
กษา
าร
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2553-2555
2553-2555คณะกรรมการบริหคณะกรรมการบริ
ารความเสียง หารความเสียง
องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2551-2555
2551-2555กรรมการผู้ทรงคุณกรรมการผู
วุฒิในคณะกรรมการพิ
้ ทรงคุณวุฒิใจนคณะกรรมการพิ
ารณาการทุม่ เทตลาดและการอุ
จารณาการทุม่ เทตลาดและการอุ
ดหนุน กระทรวงพาณิ
ดหนุน ชย์ กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2550-2551
2550-2551กรรมการผู้ทรงคุณกรรมการผู
วุฒิในคณะกรรมการการแข่
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่
งขันทางการค้ า งขันทางการค้ า
2553-2554
ไขรัฐธรรมนูญตามข้ไขรัอฐเสนอของ
สํานักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2553-2554คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้
ธรรมนูญตามข้ อเสนอของ
สํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการสมานฉั
นท์เพือการปฏิรูปการเมื
กษาการแก้
ไขรัฐธรรมนู
ญ ไขรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการสมานฉั
นท์เพือ งและการศึ
การปฏิรูปการเมื
องและการศึ
กษาการแก้
2553-2554
แต่งตังโดยรองนายกรั
 จมหภาค แต่งฐตัมนตรี
2553-2554คณะทีปรึกษาด้ านเศรษฐกิ
คณะทีปรึจกมหภาค
ษาด้ านเศรษฐกิ
งโดยรองนายกรั

ฐมนตรี
(นายไตรรงค์ สุวรรณคี
รี)
(นายไตรรงค์
สุวรรณคีรี)
2552-2554
งรัดและประเมิ
นผลโครงการตามแผนฟื
น ฟูเศรษฐกิจ น ฟูเศรษฐกิจ
2552-2554คณะกรรมการติดตามเร่
คณะกรรมการติ
ดตามเร่
งรัดและประเมินผลโครงการตามแผนฟื
ระยะที 2
ระยะที 2
2551-2553
กรรมาธิการติดตามและประเมิ
สภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
2551-2553ทีปรึกษาประธานคณะอนุ
ทีปรึกษาประธานคณะอนุ
กรรมาธิการตินดผลภาวะเศรษฐกิ
ตามและประเมินจผลภาวะเศรษฐกิ
จ
สภาผู้แทนราษฎร
มหภาค
มหภาค
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

- -

63

14. นางกฤษณา 14.
ธีระวุ
นางกฤษณา
ฒิ
ธีระวุฒิ
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ
ษัท
ษัท

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 63
บุริมสิทธิ

52

13. นายสุทัศน์ เรื13.
องมานะมงคล
นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่

2556-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

2552-2554
2548-2554
2548-2551
2545-2548
2543-2544
2541-2543

2553-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

2556-ปั จจุบนั
2555-2556
2553-2555
2549-2553

2555-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
หาร กรรมการบริหาร
2555-ปั จจุบกรรมการบริ
นั
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
หาร กรรมการบริหาร
2555-ปั จจุบกรรมการบริ
นั
อื นๆ
อื นๆ
2556-ปั จจุบVice
นั President Vice President
2555-2556Assistant Vice President
Assistant Vice President
2553-2555Senior Manager Senior Manager
2549-2553Senior ConsultantSenior Consultant
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
้ จดั การใหญ่
2553-ปั จจุบกรรมการผู
นั
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2552-ปั จจุบกรรมการบริ
นั
หาร กรรมการบริหาร
2551-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
2548-2554กรรมการ
กรรมการ
2548-2551กรรมการผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ
2545-2548หัวหน้ าสายพาณิชหัย์วธหน้
นกิาจสายพาณิ
บริหารเงิชนย์และระดมเงิ
ธนกิจ บริหารเงิ
นออม
น และระดมเงินออม
2543-2544กรรมการ
กรรมการ
2541-2543ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการ
่วยกรรมการผู
สายการลงทุ
้ จดั นการ
ในหลั
สายการลงทุ
กทรัพย์ นในหลักทรัพย์
อื นๆ
อื นๆ
2556-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2553-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2553-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2553-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ

ช่ วงเวลา

A1-7

A1-7

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการกองทุน จัดการกองทุน
เงินทุน
หลักทรัพย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
กัดน เทคโนโลยี จํากัด
ษัทหลักทรั
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

เงินทุน

เงินทุนหลักทรัพย์ เงินทุนหลักทรัพย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุนทิสโก้บริจําษกััทดเงิ(มหาชน)
นทุนทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริพษย์ัททิเงิสนโก้ทุนจํหลั
พย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุนหลักทรั
ากักดทรั(มหาชน)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
นย์สญงเคราะห์
คุ คลปั ญนญาอ่
อนยภาคตะวั
อ กรการกุศล องค์กรการกุศล
ศูนย์สงเคราะห์บคุ ศูคลปั
ญาอ่อนบภาคตะวั
ออกเฉี
งเหนือ นออกเฉียงเหนืองค์
โรงแรม
บริษัท ถาวรอุดร จํบริ
ากัษดัท ถาวรอุดร จํากัด
โรงแรม

คณะกรรมาธิการแรงงานและสวั
คณะกรรมาธิกสารแรงงานและสวั
ดิการสังคมวุฒิสสภาดิการสังคมวุฒิสภา

 องดืม
บริษัทครัวเจริญ จําบริกัดษัทครัวเจริญ จํากัด
อาหารและเครื องดือาหารและเครื
ม
ธุรงกิประเทศไทย-อุ
จและวิชาชีพแห่
งประเทศไทย-อุดรธานี สมาคม
สมาคม
สมาคมสตรี นกั ธุรกิสมาคมสตรี
จและวิชาชีนพกั แห่
ดรธานี

เงินทุน

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

บริษัท โดลไทยแลนด์
ด
อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
บริษจํัทากัโดลไทยแลนด์
จํากัด
สมาคมธนาคารไทย
สมาคมธนาคารไทย
สมาคม
สมาคม
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์บริจษอิัทนเตอร์
เฟ้ลปส์
เนชัดอด์
น แนล
จ อิ(ไทยแลนด์
นเตอร์ เนชั)น จํแนล
ากัด(ไทยแลนด์) จํากัดผลิตสายไฟและสายเคเบิ
ผลิตสายไฟและสายเคเบิ
ล
ล
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ
บริษัทง พีจํดาีกัทดีแอล เทรดดิ ง จํากัด
ผู้จดั จําหน่ายสายไฟ
ผู้จสายเคเบิ
ดั จําหน่ายสายไฟ
ล เครื องมืสายเคเบิ
อสือสารล เครื องมือสือสาร
โทรคมนาคม โทรคมนาคม

เงินทุน
หลักทรัพย์

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ทีปรึกษาทางการเงิทีนปรึกษาทางการเงิน

KPMG CorporateKPMG
Finance
(Taiwan)Finance (Taiwan)
Corporate

การลงทุน

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
CDIB & PartnersCDIB
Investment
Holding
Corporation
& Partners
Investment
Holding Corporation

การลงทุน
การลงทุน

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

Master- of Business
Master
Administration
of Business(Marketing)
Administration (Marketing)
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
University of Wisconsin-Madison,
University of Wisconsin-Madison,
USA
USA
มิ.ย.2556-ปั จจุบนั มิ.ย.2556-ปัทีจปจุรึบกนษาคณะกรรมการบริ
ั
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ
ษัท
ษัท
บัญชีบณ
ั ฑิต (ทฤษฎี
บัญบชีญ
ั บชีณ
ั ) ฑิต (ทฤษฎีบญ
ั ชี)
2551-เม.ย.2556 2551-เม.ย.2556
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
2551-เม.ย.2556 2551-เม.ย.2556
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
- หลักสูตร Directors
2550-2551
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่าตอบแทน
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
2550-2551ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
- หลักสูตร Directors
- หลัAccreditation
กสูตร Directors Accreditation
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร Effective
- หลัAudit
กสูตรCommittees
Effective Audit
andCommittees
Best Practices
and Best Practices 2548-2551
2548-2551กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Audit Committee
- หลักสูตร Audit Committee
2548-2550
2548-2550ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร Monitoring
of Internal
Controlofand
RiskControl
Management
- หลักthe
สูตรSystem
Monitoring
the System
Internal
and Risk2545-2548
Management 2545-2548กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Role of- Compensation
หลักสูตร Role ofCommittee
Compensation Committee
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร Role of- the
หลักChairman
สูตร Role of the Chairman
2541-2545
2541-2545กรรมการ
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบั
สมาคมส่
นกรรมการบริ
งเสริมสถาบั
ษัทไทย
นกรรมการบริษัทไทย
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
2539-2541กรรมการ
กรรมการ
2539-2541
อื นๆ
อื นๆ
นั
กรรมการ
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบกรรมการ
อุปนายก
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบอุนัปนายก
2547-2553
2547-2553เลขาธิการ
เลขาธิการ
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบทีนัปรึกษา
ทีปรึกษา
2551-2553ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการ
2551-2553
นั
รองประธาน
2547-ปั จจุบนั 2547-ปั จจุบรองประธาน
นั
2529-ปั จจุบนั 2529-ปั จจุบกรรมการบริ
หาร กรรมการบริหาร

Master- of ScienceMaster
(Finance)
of Science (Finance)
University of Wisconsin-Madison,
USA
University of Wisconsin-Madison,
USA
Master of Business
Master
Administration
of Business(Finance)
Administration (Finance)
Western Illinois University,
USA University, USA
Western Illinois
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต (วิศวกรรมคอมพิ
ณฑิตว(วิ
เตอร์
ศวกรรมคอมพิ
)
วเตอร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย

สามัญ 523,333,333
สามัญ 3,333,333
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ
-
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12. นายชือ-เหา 12.
ซุน นายชือ-เหา ซุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ชือ-สกุล

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 36 สามั
- ญ
- Master- of ScienceMaster
(Finance)
of Science (Finance)
บุริมสิทธิ
Bentley University,
USA University, USA
บุ-ริมสิทธิ
Bentley
Master of Business
Administration
Master
of Business Administration
Boston University,Boston
USA University, USA
Bachelor of Arts Bachelor
(Economics)
of Arts (Economics)
Taipei University,Taipei
Taiwan
University, Taiwan

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

สามัญ 47 195,800
สามัญ
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ
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195,800
-

Master- of Business
Administration
Master
of Business(Finance)
Administration (Finance)
University of Wisconsin-Milwaukee,
University of Wisconsin-Milwaukee,
USA
USA
ณฑิ้ า)ต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต (วิศวกรรมไฟฟ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริมสถาบั
สมาคมส่
นกรรมการบริ
งเสริมสถาบั
ษัทไทย
นกรรมการบริษัทไทย

Master- of Business
Master
Administration
of Business Administration
Indiana UniversityIndiana
of Pennsylvania,
University ofUSA
Pennsylvania, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิเศรษฐศาสตรบั
ต
ณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. นายเมธา ปิ งสุ
17.ทธินายเมธา
วงศ์ ปิ งสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส

- -
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16. นายพิธาดา วั16.
ชรศินายพิ
ริธรรม
ธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 49
บุริมสิทธิ
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พีชะพั
ฒน์กดิชัย พีชะพัฒน์
15. นายศักดิชัย 15.
นายศั
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

ชือ-สกุล

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 46 66,177
สามัญ
66,177
Master- of Business
Master
Administration
of Business(International
Administration
Business)
(International Business)
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ
University of Hawaii
University
at Manoa,
of Hawaii
USA at Manoa, USA
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต (โยธา) (เกียณ
รติฑินตยิ ม)
(โยธา) (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Japan-focused Management
Japan-focused
Program
Management Program
Japan-America Institute
Japan-America
of Management
Institute Science,
of Management
USA Science, USA
Executive Management
Executive
Program
Management Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์
คณะพาณิ
และการบั
ชย์ญศชีาสตร์
มหาวิ
และการบั
ทยาลัยธรรมศาสตร์
ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
- หลักสูตร Directors
- หลัAccreditation
กสูตร Directors Accreditation
สมาคมส่งเสริมสถาบั
สมาคมส่
นกรรมการบริ
งเสริมสถาบั
ษัทไทย
นกรรมการบริษัทไทย

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

A1-8

A1-8

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบรองกรรมการผู
นั
้ จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2553-ปั จจุบรองกรรมการผู
นั
้ จดั การใหญ่
รองกรรมการผู
สายสิ้ จนดั เชืการใหญ่
อรายย่อสายสิ
ย นเชือรายย่อย
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
2553
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู
สายการตลาดและลู
้ จดั การใหญ่ สายการตลาดและลู
กค้ าสัมพันธ์
กค้ าสัมพันธ์
2552
รองกรรมการอํานวยการ
รองกรรมการอํ
สายการตลาดและลู
านวยการ สายการตลาดและลู
กค้ าสัมพันธ์
กค้ าสัมพันธ์
2549-2551ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการอํ
สายสินเชืานวยการ
อรายย่อสายสิ
ย นเชือรายย่อย
รักษาการหัวหน้ าทรัรักพษาการหั
ยากรบุควคลและพั
หน้ าทรัพฒ
ยากรบุ
นาองค์
คคลและพั
กร
ฒนาองค์กร
2548-2549
2548-2549ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
สายทรัพยากรบุคคลและพั
สายทรัพฒ
ยากรบุ
นาองค์
คคลและพั
กร
ฒนาองค์กร
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบประธานคณะกรรมการ
นั
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไฮเวย์ จํากัดบริษัท ไฮเวย์ จํากัด
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบประธานคณะกรรมการ
นั
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทิสโก้ โตเกียบริว ษลิัทสซิทิง สจํโก้ากัโตเกี
ด ยว ลิสซิง จํากัด
2552-2554
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
ษัทหลักทรั
2552-2554
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
2547-2548
2547-2548หัวหน้ าทรัพยากรบุหัควคลและพั
หน้ าทรัพฒ
ยากรบุ
นาองค์
คคลและพั
กร
ฒนาองค์กร
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
2545-2547รองหัวหน้ าสายสินรองหั
วหน้อาสายสิ
2545-2547
เชือรายย่
ย นเชือรายย่อย
รักษาการหัวหน้ าช่รัอกงทางการจํ
ษาการหัวหน้
าหน่าช่ายพิ
องทางการจํ
เศษและรัากหน่
ษาการธุ
ายพิเศษและรั
รการสินกเชืษาการธุ
อรายย่อรยการสินเชือรายย่อย
อื นๆ
อื นๆ
2549-ปั จจุบนั 2549-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัท แอกซ่าประกับรินษภััทย แอกซ่
จํากัดา(มหาชน)
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กลุม่ ทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้
ม.ค.2556-ปั จจุบนั ม.ค.2556-ปัรองกรรมการผู
จจุบนั
้ จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2553-2555
2553-2555ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบรองกรรมการผู
นั
้ จดั การใหญ่
รองกรรมการผู
สายกลุ
้ จดั ม่ การใหญ่
ลูกค้ าบรรษั
สายกลุ
ท ม่ ลูกค้ าบรรษัท
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
2555-ม.ค.2556 2555-ม.ค.2556
รักษาการหัวหน้ าวาณิ
รักษาการหั
ชธนกิจ วหน้ าวาณิชธนกิจ
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
อื นๆ
อื นๆ
2553
2553
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ฟิ นนั ซ่า จํากับริดษ(มหาชน)
ัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน)
2553
2553
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
2552-2553
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิบรินนษั ซ่ัทาหลัจํากกัทรัดพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด
2552-2553กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู้อํานวยการ
2549-2553
2549-2553กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
2543-2553
2543-2553กรรมการ
กรรมการ
2549-2552
2549-2552กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู
ฝ่ ายวาณิ
้ อํานวยการ
ชธนกิจ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
2545-2553
2545-2553กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ฟิ นนั ซ่า แคปปิ
บริษตัทอลฟิ นจํนาั กัซ่ดา แคปปิ ตอล จํากัด
2545-2553
2545-2553กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
กลุม่ ทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบผูน้ ัช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บนั
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัผู้จชจุ่วยกรรมการผู
้ จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
อาวุโส้ จสายสิ
ดั การใหญ่
นเชืออรายย่
าวุโสอสายสิ
ย /2 นเชือรายย่อย /2
2553-ม.ค.2556 2553-ม.ค.2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
อาวุโส้ จสายธุ
ดั การใหญ่
รกิจธนบดี
อาวุโสธนกิ
สายธุ
จและบริ
รกิจธนบดี
การธนาคาร
ธนกิจและบริการธนาคาร
2552
2552
ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการอํ
สายระดมเงิ
านวยการ
นและปฏิ
สายระดมเงิ
บตั ิการธนาคาร
นและปฏิบตั ิการธนาคาร
2548-2551
2548-2551ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการอํ
สายบริหาารเงิ
นวยการ
นและธนบดี
สายบริหธนกิ
ารเงิจนและธนบดีธนกิจ
2554-2555
2554-2555กรรมการ
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ทบริีปรึษกัทษาการลงทุ
หลักทรัพย์นททิีปสรึกโก้ษาการลงทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
2552-2554
2552-2554กรรมการ
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
2545-2548
2545-2548หัวหน้ าสายการลงทุ
หัวนหน้
ในหลั
าสายการลงทุ
กทรัพย์ นในหลักทรัพย์
2548
2548
ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการอํ
สายบริหาารเงิ
นวยการ
นและระดมเงิ
สายบริหนารเงิ
ออมนและระดมเงินออม
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
อื นๆ
อื นๆ
2542-ปั จจุบนั 2542-ปั จจุบกรรมการ
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย)
จํากั(ประเทศไทย)
ด
นั
กรรมการ
บริษัท เค ไลน์
จํากัด
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553
2552
2549-2551

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

ลีสซิง
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เงินทุน

ประกันภัย
การลงทุน

ลีสซิง
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เงินทุน

ประกันภัย
การลงทุน

การเงิน
หลักทรัพย์

กิจการทัว ไป

การเงิน
หลักทรัพย์

กิจการทัว ไป

เงินทุน
ขนส่ง

เงินทุน
ขนส่ง

ทีปรึกษาการลงทุนทีปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์

การลงทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

หลักทรัพย์

หลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

เช่าซื อ

เช่าซื อ

การลงทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

สามัญ 52
บุริมสิทธิ

สามัญ 55
บุริมสิทธิ

52

55

20. นายชลิต ศิล20.
ป์ศรีนายชลิ
กุล ต ศิลป์ศรี กุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
่วยกรรมการผู

21. นางยุถกิ า สนธยานาวิ
21. นางยุถนกิ า สนธยานาวิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

576ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 47 286,000
สามัญ
บุ-ริมสิทธิ
บุริมสิทธิ

47

- 576
-

- -

286,000
-

2548-ปั จจุบนั
2548-2551
2546-2548
2542-2546

2553-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
2553-ปั จจุบผูน้ ัช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
านวยการ
2552-ปั จจุบกรรมการอํ
นั
กรรมการอํานวยการ

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
ษัทหลักทรั

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

การลงทุน
การลงทุน
จัดการกองทุน จัดการกองทุน

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

A1-9

A1-9

2548-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2548-2551รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ารองเลี
พ นสํารองเลี ยงชีพ
2546-2548หัวหน้ าธุรกิจกองทุหันวสํหน้
าธุรกิจยงชี
กองทุ
นสํารองเลี ยงชีพ นสํารองเลี ยงชีพ
2542-2546ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดสายกองทุ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดสายกองทุ
อื นๆ
อื นๆ
2549-ปั จจุบนั 2549-ปั จจุบคณะเตรี
นั
ยมการจัดคณะเตรี
ตังกองทุ

ยนมการจั
บําเหน็ดจตับํงกองทุ
านาญแห่
นบํงาชาติ
เหน็จบํานาญแห่งชาติ
สํานักงานเศรษฐกิสํจาการคลั
นักงานเศรษฐกิ
ง กระทรวงการคลั
จการคลัง กระทรวงการคลัง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
2545-ปั จจุบนั 2545-ปั จจุบคณะอนุ
นั
กรรมการกํคณะอนุ
าหนดแผนการปฎิ
กรรมการกํบาหนดแผนการปฎิ
ตั ิการปฏิรูประบบกองทุ
บตั ิการปฏิ
นบํารเหน็
ู ประบบกองทุ
จบํานาญนบําเหน็จบํานาญ
(ค.ป.บ.)
(ค.ป.บ.)
2545-ปั จจุบนั 2545-ปั จจุบคณะอนุ
นั
กรรมการการพิ
คณะอนุ
จารณาร่
กรรมการการพิ
างประกาศเกี
จารณาร่
ยวกับาการกํ
งประกาศเกี
ากับธุรยกิวกั
จหลั
บการกํ
กทรัพาย์กับธุรกิจหลั
สํากนัทรั
กงานคณะกรรมการกํ
พย์
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
ากับหลักทรักพทรัย์พแย์ละตลาดหลักทรัองค์
พย์ กรอิสระ องค์กรอิสระ
2547-2555
2547-2555อุปนายกสมาคม ประธานกลุ
อุปนายกสมาคม
ม่ ธุรกิจประธานกลุ
กองทุน และม่ ธุรกิจกองทุน และ
สมาคมบริษัทจัดการการลงทุ
สมาคมบริษนัทจัดการการลงทุน
สมาคม
สมาคม
ประธานอนุ
กรรมการ ด้ าดนมาตรฐานการวั
ประธานอนุกรรมการ
ด้ านมาตรฐานการวั
ผลการดําเนินงานดผลการดําเนินงาน
กองทุ
กองทุนสํารองเลี ยงชี
พ นสํารองเลี ยงชีพ
2545-2547คณะอนุกรรมการพิคณะอนุ
กรรมการพิ
จารณาการแก้
ญญัตยงชี
ิกองทุ
2545-2547
จารณาการแก้
ไขพระราชบั
ญญัตไิกขพระราชบั
องทุนสํารองเลี
พ นสํารองเลี ยงชีพ
Master- of Business
Master
Administration
of Business(Finance)
Administration (Finance)
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
University USA
at Bloomington, USA
่วยกรรมการผู
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
Indiana UniversityIndiana
at Bloomington,
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบผูน้ัช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
การลงทุน
Arts (Computer Science)
นั
ษัทจํหลั
หลักทรัพย์
Bachelor of Arts Bachelor
(Computerof Science)
2549-ปั จจุบนั 2549-ปั จจุบประธานเจ้
าหน้ าทีบประธานเจ้
ริหาร าหน้ าทีบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
หลักทรัพย์
University
of California
at Santa Cruz, USA
นั
กรรมการ
University of California
at Santa
Cruz, USA
2548-ปั จจุบนั 2548-ปั จจุบกรรมการ
Certified FinancialCertified
AnalystFinancial Analyst
2548-2549
2548-2549รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
CFA Institute, USA
CFA Institute, USA
หัวหน้ าสายบริการซืหัวอขายหลั
หน้ าสายบริ
กทรักพารซื
ย์ สายการลงทุ
อขายหลักทรันพในหลั
ย์ สายการลงทุ
กทรัพย์ นในหลักทรัพย์
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
- หลักบสูตง รผู
(หลั
้ บริกหสูารระดั
ตร วตท.
บสูงรุ่น(หลั
ที 4)กสูตร วตท. รุ่นที 4)
2544-2548
2544-2548กรรมการ
กรรมการ
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
หัวหน้ าสายบริการซืหัวอขายหลั
หน้ าสายบริ
กทรักพารซื
ย์ - ลูอขายหลั
กค้ าสถาบั
กทรันพย์ - ลูกค้ าสถาบัน
- หลักสูตร Directors
รักษาการหัวหน้ าสํรัากนัษาการหั
กวิจยั วหน้ าสํานักวิจยั
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
- หลักสูตร Directors
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบประธานคณะกรรมการ
และประธานเจ้ าหน้และประธานเจ้
าทีบริหาร าหน้ าทีบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ทบริีปรึษกัทษาการลงทุ
ทิสโก้ จํากันดดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที
กษาการลงทุ
น ปรึกษาการลงทุน
- หลัAccreditation
กสูตร Directors Accreditation
นั
ประธานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์นทดอยซ์
ีปรึกษาการลงทุ
ธุรกิจหลัปกรึทรั
พย์ประเภทที
- หลักสูตร Audit Committee
อื นๆ
- หลักสูตร Audit Committee
อื นๆ
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนสภาธุ
ไทย รกิจตลาดทุนไทย
องค์กร
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
นั
ประธานกรรมการ
องค์กร
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบกรรมการ
คณะกรรมการร่วมภาครั
ฐและเอกชนเพื
อแก้ฐและเอกชนเพื
ไขปั ญหาทางเศรษฐกิ
คณะกรรมการ
นั
กรรมการ
คณะกรรมการร่
วมภาครั
อแก้ ไขปัจญหาทางเศรษฐกิ
จ
คณะกรรมการ
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบนายกสมาคม
สมาคมนักวิเคราะห์สมาคมนั
การลงทุกนวิเคราะห์การลงทุน
สมาคม
นั
นายกสมาคม
สมาคม
2551-ปั จจุบนั 2551-ปั จจุบกรรมการ
คณะกรรมการพัฒคณะกรรมการพั
นาตลาดทุนไทยฒนาตลาดทุนไทย
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
นั
กรรมการ
2552-ก.ย.2556 2552-ก.ย.2556
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
สมาคมบริษัทหลักสมาคมบริ
ทรัพย์ไทยษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคม
สมาคม
2552-พ.ค.2556 2552-พ.ค.2556
กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
กรรมการ
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550-2555
ชมรมผู้ประกอบธุรชมรมผู
กิจสัญ้ ปญาซื
อขายล่
ชมรม
2550-2555กรรมการ
กรรมการ
ระกอบธุ
รกิวจงหน้
สัญาญาซื อขายล่วงหน้ า
ชมรม
บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (สาขาบั
) ฑิต (สาขาบัญชี)
ก.ค.2556-ปั จจุบนั ก.ค.2556-ปัผูจ้ ชจุ่วบยกรรมการผู
้ จผูดั ้ ชการใหญ่
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
การลงทุน
หารธุรกิญจบัชีณ
นั
่วยกรรมการผู
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2555ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Financial Executive
Development
Program
(FINEX Program
14)
ก.ค.2556-ปั จจุบนั ก.ค.2556-ปัผูจ้ ชจุ่วบยกรรมการผู
้ จผูดั ้ ชการใหญ่
อาวุโส้ จสายธุ
รกิจธนบดี
จ รกิจธนบดีธนกิจ
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
Financial
Executive
Development
(FINEX 14)
นั
่วยกรรมการผู
ดั การใหญ่
อาวุโสธนกิ
สายธุ
สโก้ จํากัด (มหาชน)
สมาคมสถาบันการศึ
กษาธนาคารและการเงิ
นไทย
ก.พ.2556-มิ.ย.2556
่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
สายธุ้ จรกิดั จการใหญ่
ธนบดีธนกิ
จ และบริ
การธนาคาร
สมาคมสถาบั
นการศึกษาธนาคารและการเงิ
นไทย
ก.พ.2556-มิผู้.ชย.2556
่วยกรรมการผู
สายธุ
รกิจธนบดี
ธนกิจ และบริการธนาคาร
Crestcom Bullet Crestcom
Proof Manager
กสูตManager
รพัฒนาทั(หลั
กษะการบริ
หาร)
2553-ม.ค.2556 2553-ม.ค.2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
สายการตลาดสิ
อรายย่อย นเชือรายย่อย
Bullet(หลั
Proof
กสูตรพัฒ
นาทักษะการบริหาร)
่วยกรรมการผู
้ จดั การใหญ่นเชืสายการตลาดสิ
- หลักสูตร Directors
2553-2554
ารการขายทางสาขา
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
2553-2554รักษาการหัวหน้ าบริรักหษาการหั
วหน้ าบริหารการขายทางสาขา
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2552
หัวหน้ าธนกิจลูกค้ าหัรายย่
ย จลูกค้ ารายย่อย
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
2552
วหน้ าอธนกิ
2548-2551
กค้ ารายย่
ย จลูกค้ ารายย่อย
2548-2551รองหัวหน้ าธนกิจลูรองหั
วหน้ าอธนกิ
2553-ก.ย.2556 2553-ก.ย.2556
กรรมการ
บริษัท ไฮเวย์ จํากัดบริษัท ไฮเวย์ จํากัด
เช่าซื อ
กรรมการ
เช่าซื อ
อื นๆ
อื นๆ
บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
สถิติศาสตรบัณฑิตสถิติศาสตรบัณฑิต
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบผูน้ ัช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
การลงทุน
่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
2547-ปั จจุบนั 2547-ปั จจุบกรรมการผู
้ จดั การ กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
กัดน เทคโนโลยี จํากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
าลงกรณ์
นั
บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตร Directors
อื นๆ
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
อื นๆ
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
2548-2551
ชมรมเทคโนโลยี
สมาคมบริษัทหลักสมาคมบริ
ทรัพย์ ษัทหลักทรัพย์
ชมรม
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
2548-2551รองประธาน และ กรรมการ
รองประธาน
และ กรรมการสารสนเทศ
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชมรม
2549-2550
จารณาแนวทางด้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ตลาดหลั
งประเทศไทย
2549-2550คณะอนุกรรมการพิคณะอนุ
กรรมการพิาจนเทคโนโลยี
ารณาแนวทางด้ านเทคโนโลยี
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
กทรัพย์แห่งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดั
- หลักบสูตง รผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุ
สถาบันนวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 51 212,874
Master- of Business
Administration
สามัญ
212,874
Master
of Business(Finance)
Administration (Finance)
บุริมสิทธิ
University of NewUniversity
Haven, USA
บุ-ริมสิทธิ
of New Haven, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิ
บัญน)ชีบณ
ั ฑิต (การเงิน)

19. นายไพบูลย์ 19.
นลินนายไพบู
ทรางกูรลย์ นลินทรางกูร
่วยกรรมการผู
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส

อายุ
(ปี )

51

ชือ-สกุล

18. นางสาวอารยา
18.ธีนางสาวอารยา
ระโกเมน
ธีระโกเมน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
อาวุโส้ จดั การใหญ่อาวุโส
่วยกรรมการผู

ชือ-สกุล

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

สามัญ 48
บุริมสิทธิ

สามัญ 40
บุริมสิทธิ

48

40

24. นายวัศกร เทพทิ
ม ศกร เทพทิม
24. นายวั
หัวหน้ าสายทรัพยากรบุ
หัวหน้คาคล
สายทรัพยากรบุคคล

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

- -

- -

2553-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2552
2548-2551
2554-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2543-2548

ช่ วงเวลา

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

A1-10

A1-10

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
สายควบคุ
มการเงินสายควบคุ
และบริหารความเสี
ยง หารความเสีบริยงษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
2553-ปั จจุบผูน้ ัช่วยกรรมการผู้จดผูั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู
้ จดั การใหญ่
มการเงินและบริ
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
น วหน้ าการลงทุน
2555-ปั จจุบรักนั ษาการหัวหน้ าการลงทุ
รักษาการหั
หัวหน้ าสายควบคุมหัการเงิ
และบริหารความเสี
ยง หารความเสียง
2552
วหน้ านสายควบคุ
มการเงินและบริ
และบริหารความเสี
ยง หารความเสียง
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
2548-2551หัวหน้ าสายควบคุมหัการเงิ
วหน้ านสายควบคุ
มการเงินและบริ
สโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ลีสซิง บริจํษากััทดทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
กัดน เทคโนโลยี จํากัด
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ทบริีปรึษกัทษาการลงทุ
หลักทรัพย์นทดอยซ์
ีปรึกษาการลงทุ
ทิสโก้ จํากันดดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ศูนย์การเรี ยบรินรูษ้ ทัทสิ โก้
ด ยนรู้ ทสิ โก้ จํากัด
2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
ศูนจํย์ากกัารเรี
บริษัท ไฮเวย์ จํากัดบริษัท ไฮเวย์ จํากัด
2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ โตเกียบริว ษลีัทสซิทิง สจํโก้ากัโตเกี
ด ยว ลีสซิง จํากัด
2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
2550-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ษัทหลักทรั
และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
2543-2548หัวหน้ าบริหารความเสี
หัวหน้ยงาบริหารความเสียง
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
อื นๆ
อื นๆ
พาณิชยศาสตรมหาบั
พาณิณชฑิยศาสตรมหาบั
ต (สาขาวิชาบริณหฑิารธุ
ต (สาขาวิ
รกิจ) ชาบริหารธุรกิจ)
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
านักกํากับดูแลกิจการ
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต.ค.2556-ปั จจุบนั ต.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัาสํานักกํากับหัดูวแหน้ลกิาจสํการ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ณฑิต
จจุบนั การบริษัท เลขานุการบริษัท
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต
ก.ย.2556-ปั จจุบนั ก.ย.2556-ปัเลขานุ
าลงกรณ์
ก.พ.2556-ก.ย.2556
หัวหน้ยงด้
าบริานปฏิ
หารความเสี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
ก.พ.2556-ก.ย.2556
หัวหน้ าบริหารความเสี
บตั ิการ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
Internal Audit (CIA)
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
Certified InternalCertified
Audit (CIA)
2552-ม.ค.2556 2552-ม.ค.2556
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
Certificate
in Control Self-Assessment
(CCSA)
2547–2551หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
สโก้ จํากัด (มหาชน)
Certificate in Control
Self-Assessment
(CCSA)
2547–2551
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
Certified FinancialCertified
ServiceFinancial
Auditor (CFSA)
Service Auditor (CFSA)
ก.ย.2556-ปั จจุบนั ก.ย.2556-ปักรรมการ
จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ ลีสซิง บริจํษากััทดทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
The Institute of Internal
The Institute
Auditors
of Internal
(IIA), USA
Auditors (IIA), USA
ก.ย.2556-ปั จจุบนั ก.ย.2556-ปักรรมการ
จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
กัดน เทคโนโลยี จํากัด
Certified Information
Certified
System
Information
Auditor (CISA)
System Auditor (CISA)
ก.ย.2556-ปั จจุบนั ก.ย.2556-ปักรรมการ
จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ไฮเวย์ จํากัดบริษัท ไฮเวย์ จํากัด
Information Systems
Information
Audit and
Systems
ControlAudit
Association
and Control
(ISACA),
Association
USA (ISACA),2546–2547
USA
2546–2547หัวหน้ าสํานักบริหาร
หัวหน้ าสํานักบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
Certified Information
Certified
Systems
Information
SecuritySystems
Professional
Security
(CISSP)
Professional (CISSP)
อื นๆ
อื นๆ
Int'l Information Systems
SecuritySystems
Certification
Consortium
(ISC)2,
USA (ISC)2, USA
Int'l Information
Security
Certification
Consortium
Certified Fraud Examiner
Certified (CFE)
Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified
FraudofExaminers
(ACFE),
USA (ACFE), USA
Association
Certified Fraud
Examiners
- หลักสูตร Company
- หลัReporting
กสูตร Company Reporting
- หลักสูตร Company
- หลัSecretary
กสูตร Company Secretary
- หลักสูตร Audit Committee
- หลักสูตร Audit Committee
- หลักสูตร Monitoring
Auditthe
Function
- หลักthe
สูตรInternal
Monitoring
Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring
Risk Management
- หลักFraud
สูตร Monitoring
Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย
Master- of Information
กลุ่มทิสโก้
MasterSystem
of Information System
กลุ่มทิสโก้
University of Manchester,
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบหันัวหน้ าสายทรัพยากรบุ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
UniversityUK
of Manchester, UK
หัวหน้คาคล
สายทรัพยากรบุคคล
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริหารธุรกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต (การจั
ดการ)ณฑิต (การจัดการ)
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบรักนั ษาการหัวหน้ ากลยุ
ทธ์ทรัพยากรบุ
คคลทธ์ทรัพยากรบุคคล
รกิจมหาบั
รักษาการหั
วหน้ ากลยุ
มหาวิทยาลัยอัสสัมมหาวิ
ชัญ ทยาลัยอัสสัมชัญ
2552-2553
และกลยุฒทนาธุ
ธ์ รกิจและกลยุทธ์
2552-2553ผู้ช่วยสายพัฒนาธุผูร้กิช่วจยสายพั
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การเงิ
รักษาการหัวหน้ าผลิ
ภัณฑ์และช่
หารธุรนกิ)จบัณฑิต (การเงิน)
รักตษาการหั
วหน้อางทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมมหาวิ
ชัญ ทยาลัยอัสสัมชัญ
2548-2551
ตภัณฑ์ ฒนาผลิตภัณฑ์
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
2548-2551หัวหน้ าวิจยั ตลาดและพั
หัวหน้ฒาวินาผลิ
จยั ตลาดและพั
สโก้ จํากัด (มหาชน)
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบผูน้ ัอํานวยการศูนย์กผูารเรี
ยนรู้ ทสิ โก้นย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้
บริษัท ศูนย์การเรี ยบรินรูษ้ ทิัทสศูโก้นย์จํกาารเรี
กัด ยนรู้ ทิสโก้ จํากัด
้ อํานวยการศู
2554-ปั จจุบนั 2554-ปั จจุบกรรมการ
นั
กรรมการ
2553-2554
้ ทสิ าโก้
2553-2554หัวหน้ าศูนย์การเรี ยหันรู
วหน้
ศูนย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้
อื นๆ
อื นๆ
-

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 44 30,000
Master- of FinanceMaster
(Distinction)
สามัญ
30,000
of Finance (Distinction)
บุริมสิทธิ
Imperial College,Imperial
London,College,
UK London, UK
บุ-ริมสิทธิ
Master of Business
Administration
Business)
Master
of Business(International
Administration
(International Business)
Schiller International
University,
UK University, UK
Schiller
International
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การเงิ
หารธุรนกิและการธนาคาร)
จบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์
Certified FinancialCertified
AnalystFinancial Analyst
CFA Institute, USA
CFA Institute, USA
- หลักสูตร Directors
- หลัCertification
กสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ษัทไทย
สมาคมส่
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริษัทไทย

 ช ศรี วิไลฤทธิ
23. นายไพรั ช ศรี23.
วิไลฤทธิ
นายไพรั
เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท
านักกํากับดูแลกิจการ
หัวหน้ าสํานักกํากับหัดูวแหน้ลกิาจสํการ

อายุ
(ปี )

44

ชือ-สกุล

22. นายชาตรี จัน22.
ทรงาม
นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จผูดั ้ ชการใหญ่
่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินสายควบคุ
และบริหารความเสี
ยง หารความเสียง
มการเงินและบริ

ชือ-สกุล

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

การลงทุน

การลงทุน

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
ศูนย์การเรี ยนรู้ ศูนย์การเรี ยนรู้

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
ลีสซิง
ลีสซิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่าซื อ
เช่าซื อ
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
ลีสซิง
ลีสซิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีปรึกษาการลงทุนทีปรึกษาการลงทุน
การบริการ
การบริการ
เช่าซื อ
เช่าซื อ
ลีสซิง
ลีสซิง
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน จัดการกองทุน
เงินทุน
เงินทุน

การลงทุน

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

สามัญ 41 8,823
สามัญ
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 35
บุริมสิทธิ

สามัญ 44 16,544
สามัญ
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ

41

35

44

28. นายกิตติพงษ์28.ติยนายกิ
ะบุญตชัติยพงษ์ ติยะบุญชัย
หัวหน้ าการจัดการทรั
หัวหน้
พยากรบุ
าการจัคดคล
การทรัพยากรบุคคล

29. นายกุลชาติ เอกวรธรรม
29. นายกุลชาติ เอกวรธรรม
หัวหน้ าเพิม ผลผลิตหัวหน้ าเพิม ผลผลิต

30. นางสาวจิราภรณ์
ซอสุขไพบู
ลย์ ซอสุขไพบูลย์
30. นางสาวจิ
ราภรณ์
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

16,544
-

- -

-8,823
-

- -

36

ดร.กําตพล
27. ดร.กําพล อดิ27.
เรกสมบั
ิ อดิเรกสมบัติ
หัวหน้ าจวิและกลยุ
เคราะห์เทศรษฐกิ
หัวหน้ าวิเคราะห์เศรษฐกิ
ธ์ จและกลยุทธ์

หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 36
บุริมสิทธิ

37

26. นายกนต์ ธีร์ 26.
สุนทรประดิ
นายกนต์ษธฐ์ีร์ สุนทรประดิษฐ์

ช่ วงเวลา

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

A1-11

A1-11

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที
กษาการลงทุ
น ปรึกษาการลงทุน
ธุรกิจหลัปกรึทรั
พย์ประเภทที
จัดการกองทุน จัดการกองทุน
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
เงินทุน
เงินทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทบริีปรึษกัทษาการลงทุ
ทิสโก้ จํากันดดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
หลักทรัพย์นทดอยซ์
ีปรึกษาการลงทุ
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
ษัทหลักทรั
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ษัทจํหลั
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจศูและธุ
ธนาคารไทยพาณิ
ย์
นย์วจิ รกิยั จเศรษฐกิ
จและธุรกิจ ชธนาคารไทยพาณิ
ชย์

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

นายหน้ าค้ าผลิตภัณ
ฑ์พลาสติ
ก ตภัณฑ์พลาสติก
นายหน้
าค้ าผลิ

บริษัท เอด้ า เทรด บริ
จําษกััทด เอด้ า เทรด จํากัด

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน
หลักทรัพย์

การลงทุน
หลักทรัพย์

เงินทุน

บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ษัทจํหลั
บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

เงินทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

สโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)

ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน
การลงทุน

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2556-ปั จจุบนั ต.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัาการจัดการทรั
หัวหน้
พยกรบุ
าการจั
คคล
ดการทรัพยกรบุคคล
2552-ก.ย.2556 2552-ก.ย.2556
หัวหน้ าบริหารข้ อมูหัลวและรายงาน
หน้ าบริหารข้ อมูลและรายงาน
2550-2551
2550-2551หัวหน้ าบริหารข้ อมูหัลวสารสนเทศองค์
หน้ าบริหารข้ อมูกลร สารสนเทศองค์กร
2549-2550
2549-2550หัวหน้ าการเงิน หัวหน้ าการเงิน
2548-2549
2548-2549เจ้ าหน้ าทีวางแผน เจ้ าหน้ าทีวางแผน
อื นๆ
อื นๆ
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั 2555-ปั จจุบหันั วหน้ าเพิม ผลผลิตหัวหน้ าเพิม ผลผลิต
2552-2554
ธนกิาเพิ
จรายย่
อยและรายใหญ่
2552-2554หัวหน้ าเพิม ผลผลิตหัว- หน้
ม ผลผลิ
ต - ธนกิจรายย่อยและรายใหญ่
2552-2553
บรรษั
จและปฏิ
บตั ทิกธนกิ
ารธุรจกิและปฏิ
จ บตั ิการธุรกิจ
2552-2553หัวหน้ าเพิม ผลผลิตหัว- หน้
าเพิทม ธนกิ
ผลผลิ
ต - บรรษั
2552
เจ้ าหน้ าทีเพิม ผลผลิเจ้ตาหน้ าทีเพิม ผลผลิต
2552
2550-2551
าร าแคชเชี
ยร์ บตั ิการ แคชเชียร์
2550-2551เจ้ าหน้ าทีฝ่ายปฎิบเจ้ตั าิกหน้
ทีฝ่ายปฎิ
อื นๆ
อื นๆ
2549-2550
2549-2550Project ManagerProject Manager
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัหัจวจุหน้บนาั ตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
2549-ม.ค.2556 2549-ม.ค.2556
รองหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
รองหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
อื นๆ
อื นๆ
-

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั ก.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัากํากับ หัวหน้ ากํากับ
2553-มิ.ย.2556 2553-มิ.ย.2556
ผู้ช่วยหัวหน้ าสายสํผูา้ ชนั่วกยหั
องค์
กราสายสํานักองค์กร
วหน้
2552-2553
2552-2553หัวหน้ ากํากับและควบคุ
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุมภายใน
2551-2552
2551-2552หัวหน้ ากํากับและควบคุ
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุมภายใน
2548-2551
2548-2551หัวหน้ าควบคุมภายใน
หัวหน้ าควบคุมภายใน
ก.ย.2556-ปั จจุบนั ก.ย.2556-ปักรรมการ
จจุบนั
กรรมการ
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบกรรมการ
นั
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2540-2548
2540-2548หัวหน้ าควบคุมภายใน
หัวหน้ าควบคุมภายใน
อื นๆ
อื นๆ
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัหัจวจุหน้บนาั วางแผนและงบประมาณ
หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้ยงาบริหารความเสียง
2552-ม.ค.2556 2552-ม.ค.2556
หัวหน้ าบริหารความเสี
2549-2551หัวหน้ าบริหารความเสี
หัวหน้ยงาบริหารความเสียง
2549-2551
2548-2549
2548-2549Head of Enterprise
Head
Riskof Enterprise Risk
2548
Head of&Risk
Research & Analysis
2548
Head of Risk Research
Analysis
2548
Head of&Risk
Research & Analysis
2548
Head of Risk Research
Analysis
อื นๆ
อื นๆ
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
หัวหน้ าจวิและกลยุ
เคราะห์เทศรษฐกิ
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัหัจวจุหน้บนาั วิเคราะห์เศรษฐกิ
ธ์ จและกลยุทธ์
2554-ม.ค.2556 2554-ม.ค.2556
Senior EconomistSenior Economist
อื นๆ
อื นๆ
2553-2554
2553-2554Senior EconomistSenior Economist

บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิวิตท(บั
ญชี) บณ
ยาศาสตร์
ั ฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Certified InternalCertified
Auditor (CIA)
Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal
Auditors
(IIA), USA
The Institute
of Internal
Auditors (IIA), USA
Certified Information
Systems
Auditor Systems
(CISA) Auditor (CISA)
Certified
Information
Information Systems
Audit and
ControlAudit
Association
(ISACA),
USA (ISACA), USA
Information
Systems
and Control
Association

บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต
ณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์

- DegreeDoctoral
Degree (Economics)
Doctoral
(Economics)
Michigan State
Michigan State University,
USA University, USA
Master of Economics
Master of Economics
National
University of Singapore
National University
of Singapore
เศรษฐศาสตรบัณฑิเศรษฐศาสตรบั
ต
ณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์
Master- of Information
MasterSystems
of Information Systems
University of Memphis,
University
USAof Memphis, USA
บริหารธุรกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การเงิ
หารธุรนกิและการธนาคาร)
จบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์

Master (Operation
of Management
(Operation Research)
Master- of Management
Research)
Case Western Reserve
Case Western
University,
Reserve
USA University, USA
บริหารธุรกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
ณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิเศรษฐศาสตรบั
ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย

13,200
-

สามัญ
สามัญ 37 13,200
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ

56

25. นางดุลยรั ตน์25.
ทวีนางดุ
ผล ลยรั ตน์ ทวีผล
หัวหน้ ากํากับ หัวหน้ ากํากับ

ชือ-สกุล

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 56 สามั
- ญ
- บัญชีบ-ณ
ั ฑิต (บัญบัชี)ญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)
บุริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุ-ริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

สามัญ 36
บุริมสิทธิ

สามัญ 36
บุริมสิทธิ

สามัญ 53 126,500
สามัญ
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 36
บุริมสิทธิ

สามัญ 34
บุริมสิทธิ

สามัญ 40
บุริมสิทธิ

36

53

36

34

40

35. นางสาวนาถฤดี
วะบุตร
35. ศินางสาวนาถฤดี
ศิวะบุตร
หัวหน้ านิเทศสัมพันหัธ์วหน้ านิเทศสัมพันธ์

36. นายนิพนธ์ วงษ์
ชติวัฒพน์นธ์ วงษ์ โชติวัฒน์
36. โนายนิ
หัวหน้ าบริหารความเสี
หัวหน้ยงาบริหารความเสียง

37. นายประยุกต์37.เจรินายประยุ
ญจรั สกุลกต์ เจริญจรั สกุล

38. นายพิชิต ตรี38.
เทพาสั
มพัชนิตธ์ ตรี เทพาสัมพันธ์
นายพิ
หัวหน้ าประเมินราคาทรั
สนิ นราคาทรัพย์สนิ
หัวหน้พาย์ประเมิ

หัวหน้ าบริหารความเสี
บตั ิการ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
หัวหน้ยงด้
าบริานปฏิ
หารความเสี

หัวหน้ าวิเคราะห์และบริ
หัวหน้หาารข้
วิเคราะห์
อมูลองค์
และบริ
กร หารข้ อมูลองค์กร

34. นางนริศรา ธนารั
34. นางนริ
กษ์ โชคศรา ธนารั กษ์ โชค

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

- -

- -

- -

126,500
-

- -

- -

- -

36
หัวหน้ าเทคโนโลยีใหัหม่
และช่
องทางอิใเหม่
ล็กทรอนิ
วหน้
าเทคโนโลยี
และช่กอส์งทางอิเล็กทรอนิกส์

33. นายนพวัสส์ 33.
ตัง บูนายนพวั
รณากิจ สส์ ตัง บูรณากิจ

- ญ
สามั
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 40
บุริมสิทธิ

40

32. นางสาวณัฏฐิ32.
นี สุนางสาวณั
วรรณพาณิฏชฐินี สุวรรณพาณิช
หัวหน้ ากฎหมาย หัวหน้ ากฎหมาย

2552-ปั จจุบนั
2548-2551
2545-2548

ช่ วงเวลา

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

A1-12

A1-12

กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2552-ปั จจุบหันัวหน้ าบัญชี หัวหน้ าบัญชี
2548-2551หัวหน้ าบัญชี หัวหน้ าบัญชี
2545-2548หัวหน้ าบัญชี หัวหน้ าบัญชี
อื นๆ
อื นๆ
บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต รกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
มหาวิทยาลัยรามคํมหาวิ
าแหงทยาลัยรามคําแหง
2553-ปั จจุบนั 2553-ปั จจุบหันัวหน้ ากฎหมาย หัวหน้ ากฎหมาย
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต
2552-2553
2552-2553หัวหน้ าส่วนทีปรึกษากฎหมาย
หัวหน้ าส่วนทีปรึกษากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2551
2550-2551Senior CounselorSenior Counselor
อื นๆ
อื นๆ
Master- of ScienceMaster
in Information
กลุ่มทิสโก้
of ScienceTechnology
in Information Technology
กลุ่มทิสโก้
Arizona State University,
USA University, USA
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัหัจวจุหน้บนาั เทคโนโลยีใหัหม่
และช่
องทางอิใเหม่
ล็กทรอนิ
Arizona State
วหน้
าเทคโนโลยี
และช่กอส์งทางอิเล็กทรอนิกส์
หารธุรดกิการ)
จบัณฑิต (การจัดการ)
หัวหน้ าพัฒาหน่
นาช่ายองทางการจําหน่าย
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การจั
2553-ม.ค.2556 2553-ม.ค.2556
หัวหน้ าพัฒนาช่องทางการจํ
าลงกรณ์
2552
หน้ฑ์าพัและช่
ฒนาผลิ
ตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
2552
หัวหน้ าพัฒนาผลิตหัภัวณ
องทางการตลาด
2550-2551หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิ
หัวหน้ าธุนรและปฏิ
กิจจัดการการเงิ
และปฏิ
2550-2551
บตั ิการชํานระเงิ
น บตั ิการชําระเงิน
2548-2550
2548-2550หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิ
หัวหน้ าธุนรกิจจัดการการเงิน
2548
2548
เจ้ าหน้ าทีจดั การการเงิ
เจ้ าหน้
น าทีจดั การการเงิน
อื นๆ
อื นๆ
สถิติศาสตรมหาบั
ณ
สถิฑิตติศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
าลงกรณ์
ย มหาวิทยาลัย
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบหันั วหน้ าวิเคราะห์และบริ
หัวหน้หาารข้
วิเคราะห์
อมูลองค์
และบริ
กร หารข้ อมูลองค์กร
วิทยาศาสตรบัณฑิวิตท(คณิ
ยาศาสตรบั
ตศาสตร์ณ)ฑิต (คณิตศาสตร์ )
อื นๆ
อื นๆ
มหาวิทยาลัยมหิดมหาวิ
ล ทยาลัยมหิดล
2549-2552
Department
2549-2552ผู้จดั การ - Data Mining
ผู้จดั การ
- Data Mining Department
2547-2549
2547-2549ผู้ช่วยผู้จดั การ - Privilege
ผู้ช่วยผู้จBanking
ดั การ - Privilege Banking
บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต (การเงิ
น) ณฑิต (การเงิน)
กลุ่มทิสโก้
รกิจมหาบั
กลุ่มทิสโก้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552-ปั จจุบนั 2552-ปั จจุบหันัวหน้ านิเทศสัมพันหัธ์วหน้ านิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อักษรศาสตรบัณฑิอัตกษรศาสตรบั
(ภาษาอังกฤษ)
2547-2551
ณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2547-2551หัวหน้ านิเทศสัมพันหัธ์วหน้ านิเทศสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
อื นๆ
าลงกรณ์
อื นๆ
วิทยาศาสตรมหาบั
ฑิต (การเงิน) ณฑิต (การเงิน)
กลุ่มทิสโก้
วิณ
ทยาศาสตรมหาบั
กลุ่มทิสโก้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัหัจวจุหน้บนาั บริหารความเสี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้ยงาบริหารความเสียง
Bachelor of Commerce
& Economics)
2552-ม.ค.2556 2552-ม.ค.2556
หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
Bachelor(Finance
of Commerce
(Finance & Economics)
หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
University of Wollongong,
2550-2551
UniversityAustralia
of Wollongong, Australia
2550-2551หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ
2548-2550
หารต้ นทุน
2548-2550รักษาการหัวหน้ างบประมาณและบริ
รักษาการหัวหน้ างบประมาณและบริ
หารต้ นทุน
2548
เจ้ าหน้ าทีวเิ คราะห์เจ้ความเสี
2548
าหน้ าทียวงเิ คราะห์ความเสียง
2548
เจ้ าหน้ าทีวเิ คราะห์เจ้ความเสี
2548
าหน้ าทียวงเิ คราะห์ความเสียง
อื นๆ
อื นๆ
Master- of Business
Administration
กลุ่มทิสโก้
Master
of Business Administration
กลุ่มทิสโก้
University of North
CarolinaofatNorth
Chapel
Hill, USA
ต.ค.2556-ปั จจุบนั ต.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัาบริหารความเสี
บตั ิการ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
University
Carolina
at Chapel Hill, USA
หัวหน้ยงด้
าบริานปฏิ
หารความเสี
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การจั
ก.พ.2556-ก.ย.2556
หัวหน้ าบริหารความเสี
หารธุรดกิการ)
จบัณฑิต (การจัดการ)
ก.พ.2556-ก.ย.2556
หัวหน้ยงด้
าบริานกระบวนการ
หารความเสียงด้ านกระบวนการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
2552-ม.ค.2556 2552-ม.ค.2556
หัวหน้ าบริหารความเสี
บตั ิการ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
าลงกรณ์
หัวหน้ยงด้
าบริานปฏิ
หารความเสี
2549-2551
2549-2551เจ้ าหน้ าทีเพิม ผลผลิเจ้ตาหน้ าทีเพิม ผลผลิต
อื นๆ
อื นๆ
เคหพัฒ- นศาสตรมหาบั
ต สาขาวิชาการวางแผนที
่อาศัยและอสังหาริ
ทรัยพและอสั
ย์ งหาริมทรัพย์
กลุม่ ทิสโก้
เคหพัณฒฑินศาสตรมหาบั
ณฑิต สาขาวิอชยูาการวางแผนที
อยู่อมาศั
กลุม่ ทิสโก้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
ก.ค.2556-ปั จจุบนั ก.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัาประเมินราคาทรั
สนิ นราคาทรัพย์สนิ
าลงกรณ์
หัวหน้พาย์ประเมิ
บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต สาขาการจั
 ไป
2554-มิ.ย.2556 2554-มิ.ย.2556
หัวหน้ าประเมินราคาทรั
สนิ นราคาทรัพย์สนิ
หารธุรกิจบัดณการทั
ฑิต วสาขาการจั
ดการทัว ไป
หัวหน้พาย์ประเมิ
สถาบันราชภัฎบ้ านสมเด็
เจ้ าพระยา
อืน ๆ
สถาบันจราชภั
ฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
อืน ๆ
- ประกาศนียบัตรบั- ณ
ฑิตทางการประเมิ
พย์สนิ
ประกาศนี
ยบัตรบัณฑินทรั
ตทางการประเมิ
นทรัพย์สนิ
- ประกาศนียบัตรบั- ณ
ฑิตทางการประเมิ
พย์สนิ
ประกาศนี
ยบัตรบัณฑินทรั
ตทางการประเมิ
นทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50

31. นางสาวชุตนิ 31.
ธร ไวกาสี
นางสาวชุตนิ ธร ไวกาสี
หัวหน้ าบัญชี หัวหน้ าบัญชี

ชือ-สกุล

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 50 13,356
บริหารธุ- รกิจมหาบับริ
ณฑิหารธุ
ต (การเงิ
น) ณฑิต (การเงิน)
สามัญ
13,356
รกิจมหาบั
บุริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุ-ริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (ทฤษฎี
ั บชีณ
บัญบชีญ
ั ) ฑิต (ทฤษฎีบญ
ั ชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

สโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)

สือสาร
สือสาร
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

บริษัท โทเทิล แอ็คบริ
เซ็สษัทคอมมู
ด (มหาชน)
โทเทินล เิ คชั
แอ็น คเซ็จําสกัคอมมู
นเิ คชัน จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยธนาคาร
จํากัดไทยธนาคาร
(มหาชน) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

เงินทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

เงินทุน

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
เงินทุน
เงินทุน

การลงทุน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

33

39. นายภูวรินทร์39.
กุลนายภู
พัฒน์ วกริานนท์
นทร์ กุลพัฒน์ กานนท์

51

51

นายสมชาติ ลาภาพงศ์
43. นายสมชาติ 43.
ลาภาพงศ์

หัวหน้ าบริการงานทรั
หัวพหน้ยากรบุ
าบริการงานทรั
คคล พยากรบุคคล

45. นางสุทธิภริ มย์
45.อารี
นางสุ
สกุทลธิสุภขริ มย์ อารี สกุลสุข

หัวหน้ าควบคุมสินหัเชืวอหน้ าควบคุมสินเชือ

44. นางสุทธินี เมื44.
องแมน
นางสุทธินี เมืองแมน

หัวหน้ าธุรการสํานัหักวงาน
หน้ าธุรการสํานักงาน

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 43
บุริมสิทธิ

43

42. นางสาวสกรรั42.
ตน์นางสาวสกรรั
มานุวงศ์ ตน์ มานุวงศ์
ากํากับ - ธุรกิจธนาคาร
หัวหน้ ากํากับ - ธุรกิหัจวหน้
ธนาคาร

บุ-ริมสิทธิ

57 39,500
สามัญ

สามัญ

57

บุริมสิทธิ

สามัญ
60101,030
บุริมสิทธิ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ

บุ-ริมสิทธิ

60

บุริมสิทธิ

สามั
- ญ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 32
บุริมสิทธิ

32

41. นายศีล นวมานนท์
41. นายศีล นวมานนท์
หน้ฑ์าแพัละการตลาด
ฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัวหน้ าพัฒนาผลิตหัภัวณ

สามัญ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 44
บุริมสิทธิ

บุริมสิทธิ

-

39,500
-

101,030
-

-

- -

- -

- -

- -

-

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

บริหารธุ- รกิจบัณฑิบริ
ต หารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริหารธุ- รกิจบัณฑิบริ
ต (การเงิ
หารธุรนกิการธนาคาร)
จบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

สถาบันเทคโนโลยีรสถาบั
าชมงคล
นเทคโนโลยีราชมงคล

หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บริหารธุ- รกิจบัณฑิบริ
ต (การตลาด)

ั ฑิต (บัญชี)
บัญชีบ-ณ
ั ฑิต (บัญบัชี)ญชีบณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตรบั
ณฑิเศรษฐศาสตรบั
ต ภาคภาษาอัณงกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีม-หาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต
าลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

New York University,
New USA
York University, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิเศรษฐศาสตรบั
ต
ณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์
Financial Risk Manager
Financial(FRM)
Risk Manager (FRM)
Global Association
of Risk
Professionals,
Global
Association
of RiskUSA
Professionals, USA

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 33 สามั
- ญ
- Master- of Arts in Master
Economics
of Arts in Economics

40. นางสาวมณีร40.
ั ตน์ นางสาวมณี
วัฒนจักร์ รัตน์ วัฒนจักร์
44
รกิจหลักทรั
หัวหน้ ากํากับ - ธุรกิหัจวหน้
หลักากํทรัากัพบย์จ-ดั ธุการกองทุ
น พย์จดั การกองทุน

หัวหน้ าวิจยั ความเสีหัวยหน้
ง าวิจยั ความเสียง

อายุ
(ปี )

ชือ-สกุล

ชือ-สกุล

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

จัดการกองทุน จัดการกองทุน

ษัทหลักทรั
บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
น พทิย์สจโก้ดั การกองทุ
จํากัด น ทิสโก้ จํากัด

A1-13

-

A1-13

2539-2542Head of PersonalHead
Data &/ Human
Compensation
/ Human Resources บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
Dataof& Personal
Compensation
Resources
2539-2542

อื นๆ

2542-2543Head of Processing
HeadServices
of Processing Services
2542-2543

อื นๆ

2543-2544หัวหน้ าบริการงานทรั
หัวพหน้ยากรบุ
าบริการงานทรั
คคล พยากรบุคคล
2543-2544

ไทยอินฟอร์จําเมชั
บริษัท ไทยอินฟอร์บริ
เมชัษน ัทเทคโนโลยี
กัดน เทคโนโลยี จํากัด

2545-2546รองหัวหน้ าทรัพยากรบุ
รองหัควคล
หน้ าทรัพยากรบุคคล

2545-2546

สโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)

2548

2546-2547Head of EmloyeeHead
of Emloyee Services
Services

หัวพหน้ยากรบุ
าบริการงานทรั
หัวหน้ าบริการงานทรั
คคล พยากรบุคคล

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2548

2548-2554
2546-2547

2555-ปั จจุบหันั วหน้ าบริการงานทรั
หัวพหน้ยากรบุ
าบริการงานทรั
คคล พยากรบุคคล
2548-2554Head of Compensation
Head of&Compensation
Benefit
& Benefit

2555-ปั จจุบนั

อืน ๆ
กลุ่มทิสโก้

กลุ่มทิสโก้

2544-2550หัวหน้ าสํานักคณะกรรมการสิ
หัวหน้ าสํานันกเชีคณะกรรมการสิ
อ
นเชีอ
อืน ๆ

สินเชืวอหน้ าควบคุมสินเชือ
2551-2552รองหัวหน้ าควบคุมรองหั

2544-2550

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

2551-2552

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2553-มิ.ย.2556 2553-มิ.ย.2556
หัวหน้ าควบคุมสินหัเชืวอหน้ าควบคุมสินเชือ

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

การลงทุน

เงินทุน

เงินทุน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารฮ่
งกงและเซี
ยงไฮ้น แบงกิ
ธนาคารฮ่องกงและเซี
ยงไฮ้ แอบงกิ
งคอร์ ปอเรชั
จํากัดงคอร์ ปอเรชัน จํากัด

การลงทุน

การลงทุน

บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
เงินทุน
เงินทุน

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน ทิสโก้บริจํษากััทดเงิน(มหาชน)
ทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

การลงทุน

บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ก.ค.2556-ปั จจุบนั ก.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัาควบคุมสินหัเชืวอหน้ าควบคุมสินเชือ

กลุม่ ทิสโก้

-

กลุม่ ทิสโก้

-

2548-2551หัวหน้ าพัฒนาสาขาหัวหน้ าพัฒนาสาขา

2548-2551
อื นๆ

2552-2553รองหัวหน้ าธุรการสํรองหั
านักวงาน
หน้ าธุรการสํานักงาน

2552-2553
อื นๆ

2553-ปั จจุบหันั วหน้ าธุรการสํานัหักวงาน
หน้ าธุรการสํานักงาน

2553-ปั จจุบนั

กลุ่มทิสโก้

-

กลุ่มทิสโก้

-

เจ้ าหน้ ามทีกภายในอาวุ
ํากับและควบคุ
เจ้ าหน้ าทีกํากับและควบคุ
โส มภายในอาวุโส

2551

2551
อื นๆ

เจ้ าหน้ ามทีกภายในอาวุ
ํากับและควบคุ
เจ้ าหน้ าทีกํากับและควบคุ
โส มภายในอาวุโส

2552

2552
อื นๆ

หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุ
หัวหน้ ากํากับและควบคุ
- ธนาคารมภายใน - ธนาคาร

2551-2555
2550-2551
2549-2550

2555-ปั จจุบนั

2553-ปั จจุบนั
2552-2553
2551
2543-2551

2553

ตําแหน่ ง

2553

กลุ่มทิสโก้

ตําแหน่ ง

2553-ปั จจุบนั

กลุ่มทิสโก้

ช่ วงเวลา

ง าวิจยั ความเสียง
2553-ปั จจุบหันัวหน้ าวิจยั ความเสีหัวยหน้
Advisory
2552-2553Head of Risk Research
Head of&Risk
Research & Advisory
โส ความเสียงอาวุโส
2548-2552เจ้ าหน้ าทีวเิ คราะห์เจ้ความเสี
าหน้ าทียวงอาวุ
เิ คราะห์
2547-2548เจ้ าหน้ าทีวเิ คราะห์เจ้ความเสี
าหน้ าทียวงเิ คราะห์ความเสียง
อื นๆ
อื นๆ
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบหันัวหน้ ากํากับ - ธุรกิหัจวหน้
รกิจหลักทรั
หลักากํทรัากัพบย์จ-ดั ธุการกองทุ
น พย์จดั การกองทุน
2552-2553หัวหน้ ากํากับและควบคุ
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุ
- หลักทรัมพภายใน
ย์จดั การกองทุ
- หลักทรั
น พย์จดั การกองทุน
2551
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุมภายใน
หัวหน้ ากํากับและควบคุ
2543-2551เจ้ าหน้ าทีกํากับและควบคุ
เจ้ าหน้ ามทีกภายในอาวุ
ํากับและควบคุ
โส มภายในอาวุโส
อื นๆ
อื นๆ
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบหันัวหน้ าพัฒนาผลิตหัภัวณ
หน้ฑ์าแพัละการตลาด
ฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
อื นๆ
อื นๆ
2551-2555Vice President Fraud
Vice President
System & Prevention
System & Fraud
Prevention
2550-2551Vice President Business
Vice President
Business Transformation
Transformation
2549-2550Vice President Quality
Vice President
Quality Management
Management
กลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบหันัวหน้ ากํากับ - ธุรกิหัจวหน้
ากํากับ - ธุรกิจธนาคาร
ธนาคาร

2553-ปั จจุบนั
2552-2553
2548-2552
2547-2548

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:

บุ-ริมสิทธิ

สามั
- ญ
บุ-ริมสิทธิ

สามัญ 35
บุริมสิทธิ

- ญ
สามั

38

สามัญ

บุริมสิทธิ

บุ-ริมสิทธิ

บุริมสิทธิ

- -

- -

-

อื นๆ

- หลักสูตร Information
Management
System
(ISMS) System (ISMS)
- หลักSecurity
สูตร Information
Security
Management
Implementation (ISO/IEC
27001:2005)
Implementation
(ISO/IEC 27001:2005)

Master- of Information
MasterTechnology
of Information Technology
กลุม่ ทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้
Queensland University
Queensland
of Technology,
UniversityAustralia
of Technology, Australia
ก.พ.2556-ปั จจุบนั ก.พ.2556-ปัหัจวจุหน้บนาั บริหารความปลอดภั
หัวหน้ าบริยหด้ารความปลอดภั
านสารสนเทศ ยด้ านสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรบัวิณศฑิวกรรมศาสตรบั
ต สาขาวิศวกรรมคอมพิ
ณฑิต สาขาวิ
วเตอร์
ศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553-ม.ค.2557 2553-ม.ค.2557
ผู้เชียวชาญ IT Security
ผู้เชียวชาญ IT Security
สถาบันเทคโนโลยีพสถาบั
ระจอมเกล้
าคุณทหารลาดกระบั
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าคุงณทหารลาดกระบัง
2550-2553
2550-2553เจ้ าหน้ าทีอาวุโส ITเจ้Security
าหน้ าทีอาวุโส IT Security
Certified Information
Certified
Systems
Information
SecuritySystems
Professional
Security
(CISSP)
Professional (CISSP)
อื นๆ
อื นๆ
Int'l Information Systems
SecuritySystems
Certification
Consortium
(ISC)2,
USA (ISC)2, USA
Int'l Information
Security
Certification
Consortium
GIAC System andGIAC
Network
Auditor
(GSNA) Auditor (GSNA)
System
and Network
GIAC Certified Incident
HandlerIncident
(GCIH) Handler (GCIH)
GIAC Certified
GIAC Web Application
Penetration
TesterPenetration
(GWAPT) Tester (GWAPT)
GIAC Web
Application
The SANS Institute,
TheUSA
SANS Institute, USA
- หลักสูตร Information
Management
System
(ISMS) System (ISMS)
- หลักSecurity
สูตร Information
Security
Management
Auditor/Lead Auditor
(ISO/IECAuditor
27001:2005)
Auditor/Lead
(ISO/IEC 27001:2005)

อื นๆ

2549-2553เจ้ าหน้ าทีอาวุโส Credit
เจ้ าหน้Administration
าทีอาวุโส Credit Administration
2546-2548เจ้ าหน้ าทีสํานักคณะกรรมการสิ
เจ้ าหน้ าทีสํานันกเชืคณะกรรมการสิ
อ
นเชือ

2549-2553
2546-2548

2554-มิ.ย.2556 2554-มิ.ย.2556
หัวหน้ าสํานักคณะกรรมการสิ
หัวหน้ าสํานันกเชืคณะกรรมการสิ
อ
นเชือ

บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การเงิ
หารธุรนกิ)จบัณฑิต (การเงิน)

กลุม่ ทิสโก้

กลุม่ ทิสโก้

อื นๆ
-

อื นๆ

หัวหน้ ากํากับและควบคุ
- หลักทรัมพภายใน
ย์
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุ
- หลักทรัพย์

2551
- จัดการกองทุ
น - จัดการกองทุน
2546-2551หัวหน้ ากํากับและควบคุ
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุ
มภายใน

2551

หัวหน้ าสํานันกเชืคณะกรรมการสิ
นเชือ
ก.ค.2556-ปั จจุบนั ก.ค.2556-ปัหัจวจุหน้บนัาสํานักคณะกรรมการสิ
อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ ง

- หลักทรัมพภายใน
ย์
2552-2553หัวหน้ ากํากับและควบคุ
หัวหน้มากํภายใน
ากับและควบคุ
- หลักทรัพย์

าลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์
- มหาบัวิณ
ทยาศาสตร์
ฑิต (การเงิมนหาบั
) ณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้

ตําแหน่ ง

หลักากํทรัากัพบย์ - ธุรกิจหลักทรัพย์
2553-ปั จจุบหันัวหน้ ากํากับ - ธุรกิหัจวหน้

กลุ่มทิสโก้

ช่ วงเวลา

2546-2551

2552-2553

บริหารธุรกิจบัณฑิบริ
ต (การเงิ
หารธุรนกิ)จบัณฑิต (การเงิน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553-ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุฬยาลั
ย มหาวิทยาลัย
าลงกรณ์

อายุ อหุ้นสัด/1 ส่ วนการถื
ความสัอมหุพั้ นน/1ธ์ ความสัมพันธ์
คุณวุฒกิ ารศึกษาคุ/ณประวั
วุฒกิ ตารศึ
ิ กษา / ประวัติ
สัดส่ วนการถื
(จํานวนหุ
(ปี ) ้ น) (จําทางครอบครั
นวนหุ้น) ว ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกัการอบรมเกี
บบทบาทหน้ ยาวกั
ที บบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็
และทันกรรมการ
กษะของการเป็ นกรรมการ
และผู้บริหาร และผู้บริหาร
สามัญ 57 67,372
พาณิชยศาตรมหาบั
ณฑิชตยศาตรมหาบัณฑิต
สามัญ
67,372
พาณิ

A1-14

A1-14

รวมคู
่สมรสและบุ
: /1ตรวมคู
รทียงั ่สไม่
มรสและบุ
บรรลุนติ ติภรที
าวะยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
หมายเหตุ
/2
เปลี
หมายเหตุ
ยนชือเป็: นสายสิ
เปลี
นเชืยนชื
อรายย่
อเป็ นอสายสิ
ย นเชือรายย่อย
/3
ทีหมายเหตุ
ประชุมคณะกรรมการบริ
: /3 ทีประชุมษคณะกรรมการบริ
ัทครัง ที 8/2556 รัษบัททราบการลาออกของนายฮิ
ครัง ที 8/2556 รับทราบการลาออกของนายฮิ
โรฮิโกะ โนมูระ จากตํ
โรฮิาโแหน่
กะ โนมู
งกรรมการ
ระ จากตํกรรมการบริ
าแหน่งกรรมการ
หาร และกรรมการสรรหาและพิ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทนจารณาค่
โดยการลาออกมี
าตอบแทนผโดยการลาออกมี
ลในวันที 16 มกราคม
ผลในวั2557
นที 16 มกราคม 2557
/3
ทีหมายเหตุ
ประชุมฯ มี: มติแ/3ต่ทีงปตัระชุ
งนายยาสุ
 มฯ มีมโติร่ แโยชิ
ต่งตัโคชิ
งนายยาสุ
 เข้ าดํารงตํ
โร่ โยชิ
าแหน่
โคชิงแทนที
เข้ าดํานรงตํ
ายฮิาโแหน่
รฮิโกะ
งแทนที
โนมูรนะายฮิ
(กรรมการที
โรฮิโกะ โนมู
ลาออก)
ระ (กรรมการที
ทังนี
  ขึ นอยู
ลาออก)
่กบั ความเห็
ทังนี
 น ขึชอบจากธนาคารแห่
นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่
งประเทศไทย ซึง ธนาคารแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทยได้
ซึง ธนาคารแห่
ให้งคประเทศไทยได้
วามเห็นชอบเมืให้อควันวามเห็
ที 21นมกราคม
ชอบเมือวั2557
นที 21 มกราคม 2557

/2

/1

48. นางสาวอารยาภา
48. นางสาวอารยาภา
ศิริพานิช
ศิริพานิช
35
หัวหน้ าบริหารความปลอดภั
หัวหน้ าบริยหด้ารความปลอดภั
านสารสนเทศ ยด้ านสารสนเทศ

หัวหน้ าสํานันกเชืคณะกรรมการสิ
นเชือ
หัวหน้ าสํานักคณะกรรมการสิ
อ

47. นางสาวสุรางค์
47.เตชะรุ
นางสาวสุ
่ งนิรัรนางค์
ดร์ เตชะรุ่ งนิรันดร์

38

57

46. นางสุภาพร อร่
46.ามเธี
นางสุ
ยรธํ
ภาพร
ารง อร่ ามเธียรธํารง

หัวหน้ ากํากับ - ธุรกิหัจวหน้
หลักากํทรัากัพบย์ - ธุรกิจหลักทรัพย์

อายุ
(ปี )

ชือ-สกุล

ชือ-สกุล

รายละเอียดเกียรายละเอี
วกับกรรมการ
ยดเกียผูวกั
้ บบริ หกรรมการ
ารและผู้มผูอี ้ บาํ รินาจควบคุ
หารและผูม้ มของบริ
อี าํ นาจควบคุ
ษัท ณ มวัของบริ
นที 31 ษธััทนวาคม
ณ วันที2556
 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์
บริเษมชััท น ทิเทคโนโลยี
สโก้ อินฟอร์จําเมชั
กัดน เทคโนโลยี จํากัด

ธนาคารทิสโก้ จํากัธนาคารทิ
ด (มหาชน)
สโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จบริ
ดั การกองทุ
นทิพสย์โก้จดั จํการกองทุ
ากัด นทิสโก้ จํากัด
ษัทหลักทรั

บริษัทหลักทรัพย์ ทิบริสโก้
ากักดทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ษัทจํหลั

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี
กัด (มหาชน)
บริษยัทลกรุ
ทิส๊ ปโก้จํไาฟแนนเชี
ยลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท/องค์ กร บริษัท/องค์ กร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ
ประสบการณ์5ทปีาํ งานในระยะ
ย้ อนหลัง 5 ปี ย้ อนหลัง

หลักทรัพย์

การลงทุน

การลงทุน

การลงทุน
การลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

การลงทุน

จัดการกองทุน จัดการกองทุน

หลักทรัพย์

การลงทุน

ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

7

6

5

4

3

2

1

0
0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ

0
0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

0

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

300,000

0

นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

2,019,100

ณ 31 ธ.ค. 2555

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายปลิว มังกรกนก

รายชือ

รายละเอียดการถือหุ้นบริ ษัทของกรรมการและผู้บริ หาร /1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,221,010

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

A2-1

0

0

0

0

0

0

0

0

(300,000)

0

0

0

0

201,910

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /
ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

เอกสารแนบ 

15

14

13

12

11

10

9

8

0
0

นายยาสุโร่ โยชิโคชิ /2

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายศักดิชยั พีชะพัฒน์
60,000

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

66,177

0

0

0

นางกฤษณา ธีระวุฒิ

3,333,333
0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,324,349

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ /2

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชือ-เหา ซุน

0

0

2,112,136

ณ 31 ธ.ค. 2555

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

รายชือ

A2-2

6,177

0

0

0

333,333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212,213

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /
ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

เอกสารแนบ 

22

21

20

19

18

17

16

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชาตรี จันทรงาม

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
0

20,000

0

524

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางยุถิกา สนธยานาวิน

0

0

260,000

0

193,000

0

178,000

นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวอารยา ธีระโกเมน

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0
0

ณ 31 ธ.ค. 2555

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชือ

0

0

0

0

30,000

0

576

0

0

0

286,000

0

212,874

0

195,800

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

A2-3

0

0

0

0

10,000

0

52

0

0

0

26,000

0

19,874

0

17,800

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /
ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.03

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

เอกสารแนบ 

29

28

27

26

25

24

23

0
0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

นายกุลชาติ เอกวรธรรม

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

8,000

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย

0

0

ดร.กําพล อดิเรกสมบัติ

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

12,000

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางดุลยรัตน์ ทวีผล

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายวัศกร เทพทิม

0

ณ 31 ธ.ค. 2555

นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ

รายชือ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,823

0

0

0

13,200

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

A2-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

823

0

0

0

1,200

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /
ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

เอกสารแนบ 

36

35

34

33

32

31

30

0
0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

นายนิพนธ์ วงษ์ โชติวฒ
ั น์

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

135,000

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางนริ ศรา ธนารักษ์ โชค

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายนพวัสส์ ตั งบูรณากิจ

0

0

10,324

0

15,000

ณ 31 ธ.ค. 2555

นางสาวณัฎฐิ นี สุวรรณพาณิชย์

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวชุตินธร ไวกาสี

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์

รายชือ

0

0

0

126,500

0

0

0

0

0

0

0

13,356

0

16,544

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

A2-5

0

0

0

(8,500)

0

0

0

0

0

0

0

3,032

0

1,544

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /
ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

เอกสารแนบ 

43

42

41

40

39

38

37

0
0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสมชาติ ลาภาพงศ์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายศีล นวมานนท์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายภูวริ นทร์ กุลพัฒน์กานนท์

0

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายพิชิต ตรี เทพาสัมพันธ์

0

ณ 31 ธ.ค. 2555

นายประยุกต์ เจริ ญจรัสกุล

รายชือ

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A2-6

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

เอกสารแนบ 

0
0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

0

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวอารยาภา ศิริพานิช

0

0

61,248

0

38,452

0

91,000

นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสุภาพร อร่ามเธียรธํารง

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสุทธิภิรมย์ อารี สกุลสุข

คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสุทธินี เมืองแมน

ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

67,372

0

39,500

0

101,030

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นสามัญ

0

0

0

0

0

6,124

0

1,048

0

10,030

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี /
ณ 31 ธ.ค. 2555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ณ 31 ธ.ค. 2556

หุ้นบุริมสิทธิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพิมขึน
(ลดลง)
ระหว่ างปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท

แห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบเมือวันที  มกราคม 

A2-7

วันที  มกราคม  ทีประชุมฯ มีมติแต่งตั งนายยาสุโร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนที นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการทีลาออก) ทั งนี  ขึ นอยูก่ บั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง ธนาคาร

/ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที / รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการลาออกมีผลใน

หมายเหตุ: / การเปลียนแปลงของจํานวนหุ้นเป็ นผลสืบเนืองจากการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (“TSRs”) ของบริ ษัท

48

47

46

45

44

รายชือ

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

6

7

8

9

X
//
VC,NCC
//
CE,GCE
/
CNCC
/
CAC
/
AC
/
CCGC,AC
/
CGC
/
CGC

บมจ.
ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป

-

/
CAC
/
AC
/
AC
/

X
//
VC
//
CE
-

บมจ.
ธนาคาร
ทิสโก้

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

5

1

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

4

3

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

1
2

ชื่อ-สกุล

บริษัท

-

-

-

-

-

-

-

-

บล.
ทิสโก้

-

-

-

-

-

-

-

-

บลจ.
ทิสโก้

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

A3-1

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ.
ไฮเวย์

-

-

-

-

-

-

-

บจ.
ทิสโก้
อินฟอร์ เมชั่น
เทคโนโลยี
-

บริษัทย่ อย

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. ทิสโก้
ลีสซิ่ง

-

-

-

-

-

-

//

-

บจ.
ศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ทสิ โก้

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ.
ออล-เวยส์

-

-

-

-

-

-

-

บจ.
ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ทิสโก้ /

บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง
บลป.
ดอยซ์

เอกสารแนบ 3

FEVP/1
EVP/1

19 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร/3

20 นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ /3
21 นางยุถิกา สนธยานาวิน/3

//
CEO/1
-

X
//
-

-

-

บล.
ทิสโก้

-

X
//
Pr/1
-

-

-

บลจ.
ทิสโก้

-

-

X
-

-

-

บจ.
ไฮเวย์

//

-

-

-

บจ.
ทิสโก้
อินฟอร์ เมชั่น
เทคโนโลยี
-

บริษัทย่ อย

-

-

-

-

-

บจ. ทิสโก้
ลีสซิ่ง

-

-

-

-

-

บจ.
ศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ทสิ โก้

-

-

-

-

-

บจ.
ออล-เวยส์

-

-

X
-

-

บจ.
ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
-

3

ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ที่ได้ รับมอบหมาย (Secondment) ไปบริหารจัดการบริษัทย่อย

A3-2

1

-

X

-

-

-

ทิสโก้ /

บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง
บลป.
ดอยซ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2556 รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมูระ จากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16 มกราคม 2557 และที่ประชุมฯ ได้ มีมติแต่งตังนายยาสุ
้
โร่ โยชิโคชิ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนที่
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ (กรรมการที่ลาออก) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557

2

FEVP/1
-

-

//
//
P/1
SEVP/1
SEVP/1
FEVP/1
-

//

บมจ.
ธนาคาร
ทิสโก้

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

FEVP/1

นางกฤษณา ธีระวุฒิ
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์/3
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม/3
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์/3
นางสาวอารยา ธีระโกเมน/3

13
14
15
16
17
18

1

A
ACGC
SEVP/1
SEVP/1
FEVP/1
FEVP/1

11 นายชือ-เหา ซุน
12 นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

บมจ.
ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป

//
NCC
//
//

10 นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ/2

ชื่อ-สกุล

บริษัท

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 3

1

FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

-

-

บมจ.
ธนาคาร
ทิสโก้

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

นางดุลยรัตน์ ทวีผล
นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
ดร. กําพล อดิเรกสมบัติ
นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
นายกุลชาติ เอกวรธรรม
นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
นางสาวชุตินธร ไวกาสี
นางสาวณัฏฐิ นี สุวรรณพาณิชย์
นายนพวัสส์ ตังบู
้ รณากิจ
นางนริ ศรา ธนารักษ์ โชค
นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร
นายนิพนธ์ วงษ์ โชติวฒ
ั น์
นายประยุกต์ เจริ ญจรัสกุล
นายพิชิต ตรี เทพาสัมพันธ์
นายภูวริ นทร์ กุลพัฒน์กานนท์

EVP
GO
DH

บมจ.
ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป

22 นายชาตรี จันทรงาม
23 นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์
24 นายวัศกร เทพทิม

ชื่อ-สกุล

บริษัท

//
-

//
-

บล.
ทิสโก้

//
-

//
-

บลจ.
ทิสโก้

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

A3-3

-

//
//
-

บจ.
ไฮเวย์

-

บจ.
ทิสโก้
อินฟอร์ เมชั่น
เทคโนโลยี
MD/1
//
//
-

บริษัทย่ อย

-

//
//
-

บจ. ทิสโก้
ลีสซิ่ง

//
//
D
-

บจ.
ศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ทสิ โก้

-

//

บจ.
ออล-เวยส์

-

//
-

บจ.
ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง

1

//
-

//
-

ทิสโก้ /

บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง
บลป.
ดอยซ์

เอกสารแนบ 3

40
41
42
43
44
45
46
47
48

1

FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH

บมจ.
ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
-

บมจ.
ธนาคาร
ทิสโก้
-

บล.
ทิสโก้

-

บลจ.
ทิสโก้

GCE = ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่
P = กรรมการผู้จดั การใหญ่
SEVP = รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
FEVP = ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
EVP = ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
CEO = ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
Pr = กรรมการอํานวยการ
MD = กรรมการผู้จดั การ
D = ผู้อํานวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หมายเหตุ : X = ประธานคณะกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
A = ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
CE = ประธานคณะกรรมการบริ หาร
CNCC = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
NCC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
CAC = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
AC = กรรมการตรวจสอบ
ACGC = ที่ปรึกษาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
CCGC = ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
CGC = กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
นายศีล นวมานนท์
นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
นายสมชาติ ลาภาพงศ์
นางสุทธินี เมืองแมน
นางสุทธิภิรมย์ อารี สกุลสุข
นางสุภาพร อร่ ามเธียรธํารง
นางสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
นางสาวอารยาภา ศิริพานิช

ชื่อ-สกุล

บริษัท

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

A3-4

-

บจ.
ไฮเวย์

บจ.
ทิสโก้
อินฟอร์ เมชั่น
เทคโนโลยี
-

บริษัทย่ อย

-

บจ.
ศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ทสิ โก้

GO = หัวหน้ าสายกํากับดูแลกิจการ
DH = หัวหน้ าสายงาน
FH = หัวหน้ าหน่วยงาน
- = ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งใดๆ

-

บจ. ทิสโก้
ลีสซิ่ง

//
-

บจ.
ออล-เวยส์

บจ.
ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
//
-

1

-

ทิสโก้ /

บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง
บลป.
ดอยซ์

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างาน
กํากับดูแล การปฏิบตั งิ านของบริษัท

/1

16,544
-

อายุ
(ปี )

44

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กลุ่มทิ สโก้
หัวหน้ าควบคุมภายใน
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
อืน ๆ
รองหัวหน้- าตรวจสอบภายใน
อืน ๆ กลุ่มทิ สโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
2549-ม.ค.2556
รองหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
อืน ๆ
-

เอกสารแนบ 4

/1

/1

44

สามัญ
บุริมสิทธิ

สามัญ
บุริมสิทธิ

รวมคูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

รวมคูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

16,544
-

-

The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (บัญชี)
ยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทบริยาลั
หารธุ
รกิจมหาบัณฑิต
Certified Internal
Auditor
(CIA)
มหาวิทยาลั
ยธรรมศาสตร์
The Institute
of Internal
วิทยาศาสตร์
บณ
ั ฑิตAuditors
(บัญชี) (IIA), USA
Certified Information
Auditor (CISA)
มหาวิทยาลัยSystems
เกษตรศาสตร์
Information
Systems
and(CIA)
Control Association (ISACA), USA
Certified
InternalAudit
Auditor

A4-1

A4-1

2552-ปั จจุบนั
2540-2548
ก.พ.2556-ปั จจุบนั
2549-ม.ค.2556

บริ ษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั เงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

การลงทุน

หลักทรัพย์
เงินทุน
การลงทุน

ความสัมพันธ์
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการถือหุ้น
(จํานวนหุ้น)
ทางครอบครั ว
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
ระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริ ษัท/องค์ กร
ประเภทธุรกิจ
หาร
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับและผู
ดูแลกิ้ บจริการของบริ
ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
เอกสารแนบ 4
1. นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ ชือ-สกุล
48 อายุ
สามัญ สัดส่ วนการถื
- อหุ้น/1 - ความสัมพัพาณิ
รกิจก) ษา / ประวัติ
กลุ่มทิ สโก้
นธ์ ชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชคุาบริ
ณวุหฒารธุ
ิการศึ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
เลขานุการบริ ษทั
บุ(ปีริม) สิทธิ (จํานวนหุ
- ้ น)
ต.ค.2556-ปั จจุบนั
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
ทางครอบครัมหาวิ
ว ทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าที
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ก.ย.2556-ปั จจุบนั ช่ วงเวลา เลขานุการบริ ษทั
ระหว่ างกรรมการ
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
ตําแหน่ ง
บริ ษัท/องค์ กร
ประเภทธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.พ.2556-ก.ย.2556
หัวหน้ าบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
และผู้บริ หาร
1. นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ
48 สามัญ
- Certifiedพาณิ
ชยศาสตรมหาบั
กลุ่มทิ สโก้
Internal
Audit (CIA)ณฑิต (สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ)
2552-ม.ค.2556
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริ ษทั
บุริมสิทธิ
ทยาลัยSelf-Assessment
ธรรมศาสตร์
ต.ค.2556-ปั จจุบนั หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ
ฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุ
Certificateมหาวิ
in Control
(CCSA)
2547–2551
ธนาคารทิบริสษโก้ทั จํทิาสกัโก้ด ไ(มหาชน)
ธนาคารพาณิ
ชย์น
หัวหน้ าสํานักกํากับดูแลกิจการ
วิ
ศ
วกรรมศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
ก.ย.2556-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
เลขานุ
ก
ารบริ
ษ
ท
ั
Certified Financial Service Auditor (CFSA)
ก.ย.2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
ลีสซิง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิAuditors
ทยาลัย (IIA), USA
ก.พ.2556-ก.ย.2556
The Institute
of Internal
ก.ย.2556-ปั
จจุบนั
กรรมการหัวหน้ าบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal
AuditAuditor
(CIA) (CISA)
2552-ม.ค.2556
CertifiedCertified
Information
System
ก.ย.2556-ปั
จจุบนั
กรรมการหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
เช่าซื อ
Certificate
in
Control
Self-Assessment
(CCSA)
2547–2551
ชย์
Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA
2546–2547
หัวหน้ าสํหัาวนัหน้
กบริาตรวจสอบภายใน
หาร
บริ ษทั หลัธนาคารทิ
กทรัพย์ ทิสสโก้โก้จํจําากักัดด(มหาชน)
หลักทรัพธนาคารพาณิ
ย์
Financial
Service
Auditor
(CFSA) (CISSP)
ก.ย.2556-ปั จจุบนั อืน ๆ กรรมการ
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
ลีสซิง
CertifiedCertified
Information
Systems
Security
Professional
The Institute
of Internal
Auditors
(IIA), USA
ก.ย.2556-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Int'l Information
Systems
Security
Certification
Consortium (ISC)2, USA
Certified
Information
System
Auditor
(CISA)
ก.ย.2556-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
บริ
ษ
ท
ั
ไฮเวย์
จํ
า
กั
ด
เช่าซื อ
Certified Fraud Examiner (CFE)
Information
Systems
and Control
Association
2546–2547
หัวหน้ าสํานักบริ หาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
หลักทรัพย์
Association
of Certified
FraudAudit
Examiners
(ACFE),
USA (ISACA), USA
Information Systems Security Professional (CISSP)
อืน ๆ
- หลักสูCertified
ตร Company
Reporting
Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA
- หลักสูตร Company Secretary
Certified Fraud Examiner (CFE)
- หลักสูตร Audit Committee
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Company Reporting
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
- หลักสูตร Company Secretary
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee
2. นางดุลยรั ตน์ ทวีผล
56 สามัญ
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)
กลุ่มทิ สโก้
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หัวหน้ ากํากับ
บุริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก.ค.2556-ปั จจุบนั
หัวหน้ ากํากับ
บริ ษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
2553-มิ.ย.2556
ผู้ช่วยหัวหน้ าสายสํานักองค์กร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2552-2553
หัวหน้ ากํากับและควบคุมภายใน
2. นางดุลยรั ตน์ ทวีผล
56 สามัญ
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)
กลุ่มทิ สโก้
2551-2552
หัวหน้ ากํากับและควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์
หัวหน้ ากํากับ
บุริมสิทธิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก.ค.2556-ปั จจุบนั
หัวหน้ ากํากับ
บริ ษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การลงทุน
2548-2551
หัวหน้ าควบคุมภายใน
2553-มิ.ย.2556
ผู้ช่วยหัวหน้ าสายสํานักองค์กร
ก.ย.2556-ปั
จจุบนั
กรรมการหัวหน้ ากํากับและควบคุมภายใน
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีปรึ กษาการลงทุน
2552-2553
2552-ปั จ2551-2552
จุบนั
กรรมการหัวและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั หลัธนาคารทิ
กทรัพย์จสดั โก้
การกองทุ
น ทิสโก้ จํากัด
จัดการกองทุ
น
หน้ ากํากับและควบคุมภายใน
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิ
ชย์
2552-ปั จ2548-2551
จุบนั
กรรมการหัวและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
หลักทรัพย์
หน้ าควบคุมภายใน
2540-2548
มภายใน
บริ ษทั เงินบริทุษนทั ทิหลั
สโก้กทรั
จําพกัดย์ท(มหาชน)
ก.ย.2556-ปั จจุบนั หัวหน้ าควบคุ
กรรมการ
ีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จําเงิกัดนทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีปรึ กษาการลงทุน
อื
น

ๆ
2552-ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
จัดการกองทุน

ชือ-สกุล

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ

ษัทเมือวันที 26
เมษายน 2556 ประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระจํานวน  ท่าน ดังนี 
1.

รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

โดยระหว่างวันที มกราคม ถึง  เมษายน  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับข้ อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมุง่ เน้ นให้ บริษัทมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี อันได้ แก่การปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม เชือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอํานาจ อันนําไปสูป่ ระโยชน์สงู สุด ไม่เพียงแต่สําหรับผู้ถือหุ้น แต่
ยังรวมถึงพนักงานและผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องอืนๆ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม  ครัง โดยได้ ดําเนินการในเรืองทีสําคัญดังต่อไปนี 


รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีบริ ษัท
ใช้ ใ นการจัด ทํา งบการเงินและความครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล ก่อนเผยแพร่ สู่ส าธารณะ คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น
สอดคล้ องกับ ผู้ส อบบัญชีว่างบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล ทางการเงินของบริ ษัท เพียงพอและถูก ต้ องตามทีค วร รวมทัง เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป



การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและพิจารณา
ข้ อสังเกตทีตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
อนุมตั ิแผนการตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี วัดความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล



การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจําปี
กิจกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทังสถานภาพของคดี

และการฟ้องร้ องดําเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการตรวจสอบ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้ อมทังประเมิ

นการแก้ ไขปรับปรุงของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องอย่าง
เหมาะสม



ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทังขอบเขตการตรวจสอบและเรื

 องสําคัญทีเน้ นในการตรวจสอบราย
ไตรมาสและประจําปี คัดเลือกและเสนอชือผู้สอบบัญ ชีต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ จากผลการ
พิจารณาถึงความเป็ นอิสระ ความเชียวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงาน และค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอแนะให้ แต่งตังนางสาวรั

ตนา จาละ จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี
2556

A 5-1

เอกสารแนบ 


รายการทีเกียวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และนโยบายการกําหนดราคา เพือให้ แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้ อง ทังนี
  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการทีเกิดขึน เป็ นรายการปกติทางธุรกิจ หรื อเป็ นรายการทีสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท นอกจากนี  การเปิ ดเผยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีเกียวข้ องกับรายการทีเกียวโยง
กันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



การบริ หารความเสียง: สอบทานและประเมินจากการนําเสนอของผู้บริ หารในเรื องความมีประสิทธิผลของระบบการบริ หารความเสียง
ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ และการบริ หารความเสียงด้ านทุจริ ต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับ
ระบบการบริหารความเสียงของบริษัท



นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: สอบทานและประเมินความเหมาะสมของนโยบายกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจและ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ของบริ ษัท รวมทังรั บทราบผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยในปี  บริษัทได้ รับผลการประเมินจากสมาคมฯในระดับ ”ดีเลิศ” คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทมีโครงสร้ างและระบบในการกํากับดูแลกิจการทีดี นโยบายกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ รวมทังนโยบาย

แผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ รัปชัน ของบริ ษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ทําธุรกิจ
นอกจากนี  คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแบบประเมินตนเองของบริ ษัทเกียวกับมาตรการต่อต้ านการคอรัปชัน ซึงจากการเสนอผล
การสอบทานดังกล่าวต่อแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (แนวร่ วมฯ) ทําให้ บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ เมือเดือนตุลาคม 2556



การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบกิจกรรมทีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบทีเกียวข้ องและแนวปฏิบตั ิทีดี ผลการประเมินแสดงให้ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามทีได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบทีเกียวข้ อง
และตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ โดยได้ ดําเนินการในเรื องนี 
อย่างจริงจังมาโดยตลอด ทําให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับรางวัล “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี /” ต่อเนืองจากปี 2553/2554
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
(รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13 กุมภาพันธ์ 

A 5-2

เอกสารแนบ 
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

เอกสารแนบ 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

เอกสารแนบ 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้ าทีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทน สรรหา และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึงมีอํานาจหน้ าที และความรั บผิดชอบตามทีได้ รับมอบหมายโดยตรงจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิ
าตอบแทน
ทีรับผิดษชอบในการกํ
าหนดนโยบายค่
าตอบแทนษัทสรรหา
มีคณ
ุ เพื
สมบั
คณะกรรมการบริ
ษัท ทีปรึ กษา รวมถึจารณาค่
งผู้บริ หารสู
งสุดในทิมีสหโก้น้ าและบริ
ัทย่อย เพือเสนอต่
อคณะกรรมการบริ
หรื อทีและเสนอชื
ประชุมผู้ถืออหุบุ้ นคพิคลที
จารณา
อให้ติ
เหมาะสมเพื
อดํารงตําแหน่
กของคณะกรรมการชุ
ดต่ทาธิงๆ
ซึงมีอํานาจหน้
ที แงละความรั
ผิดมชอบตามที
ั บมอบหมายโดยตรงจาก
คณะกรรมการและคณะผู
้ บริงหกรรมการ
ารมีโครงสร้สมาชิ
างและองค์
ประกอบทีมปี ระสิ
ภาพและประสิ
ทธิผาลสู
สุด เพือส่งบเสริ
การกํากับไดูด้แรลกิ
จการทีดขี องกลุม่ ทิสโก้
คณะกรรมการบริ ษัท ทีปรึ กษา รวมถึงผู้บริ หารสูงสุดในทิสโก้ และบริ ษัทย่อย เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพือให้
คณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่
าตอบแทนประกอบด้
 ไม่เทป็ ธินผู
้ บริงหสุารจํ
าน โดยมี
นประธาน
คณะกรรมการและคณะผู
้ บริ หารมีโครงสร้
างและองค์
ประกอบทีมปี ระสิวทยกรรมการที
ธิภาพและประสิ
ผลสู
ด เพืาอนวน
ส่งเสริ มท่การกํ
ากับดูกแรรมการอิ
ลกิจการทีสดระเป็
ขี องกลุ
ม่ ทิสโก้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปั จจุบนั ประกอบด้ วยสมาชิกดังต่อไปนี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ ว ยกรรมการที ไม่เ ป็ นผู้บริ หารจํ านวน  ท่ าน โดยมี กรรมการอิสระเป็ นประธาน
1.
ศ.ดร.ปราณี จทิารณาค่
นกร าตอบแทน ปั จจุบนั ประกอบด้ วประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ
ยสมาชิกดังต่อไปนี 
2. นายฮอน คิท ชิง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ศ.ดร.ปราณี ทินกร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฮอน คิท ชิง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2556
จารณาค่าตอบแทนมีกรรมการสรรหาและพิ
การประชุมรวม 6 ครัจง ารณาค่
ทังนี
  เพืาอ ตอบแทน
ดําเนินการสําคัญดังต่อไปนี 
3.
นายฮิคณะกรรมการสรรหาและพิ
โรฮิโกะ โนมูระ
1. 2556
รับทราบผลการประเมิ
นการปฏิบตั จงิ ารณาค่
านของตนเอง
ของคณะกรรมการบริ
าเสนอผลการประเมิ
ในปี
คณะกรรมการสรรหาและพิ
าตอบแทนมี
การประชุมรวม 6ษัทครัสํงาหรั
ทังนี
 บปี เพื
อ ดําเนิและนํ
นการสํ
าคัญดังต่อไปนี  น ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพือให้ สตั ยาบัน และนําเสนอแนวทางแก้ ไขเพือนําไปปฏิบตั ใิ นอันทีจะส่งเสริ มการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง ของคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับปี  และนําเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการ
2. จับริดษทํัทาแนวทางและแบบสอบถามในการประเมิ
บตั ิงบานของตนเองของคณะกรรมการบริ
ษัท สําหรั บปี  อันเป็ นการทบทวน
เพือให้ สตั ยาบัน และนําเสนอแนวทางแก้นไผลการปฏิ
ขเพือนําไปปฏิ
ตั ใิ นอันทีจะส่งเสริ มการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
การปฏิ บัติหน้ าที ของคณะกรรมการว่าบรรลุถึงบทบาทความรับผิดชอบที กําหนดไว้ เพียงใด โดยมีการระบุแนวทางสําหรั บการปรั บปรุ ง
2. จัอย่ดทํางต่
าแนวทางและแบบสอบถามในการประเมิ
บตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการบริ
างคณะกรรมการและ
อันเป็ นการทบทวน
อเนืองเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบนตั ผลการปฏิ
งิ านของคณะกรรมการโดยรวม
และส่งเสริ มความสัษมัทพัสํนาธ์หรั
อนั บดีปีระหว่
การปฏิ้ บบริัตหิหารน้ าที ของคณะกรรมการว่าบรรลุถึงบทบาทความรับผิดชอบที กําหนดไว้ เพียงใด โดยมีการระบุแนวทางสําหรั บการปรั บปรุ ง
คณะผู
อย่างต่อเนืองเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม และส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและ
3. ทํคณะผู
าการประเมิ
้ บริ หารนผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สําหรับปี  และนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือรับทราบ
และจัดทําแบบสอบถามในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สําหรับปี 
3. ทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สําหรับปี  และนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือรับทราบ
4. และจั
ทบทวนและเสนอองค์
ประกอบของคณะกรรมการ
กเกณฑ์ การคั
ดเลืาทีอบกกรรมการ
บกลุ่มทิ สโก้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือ
ดทําแบบสอบถามในการประเมิ
นผลการปฏิบตั และหลั
งิ านของประธานเจ้
าหน้
ริ หาร สําหรัสํบาปีหรั
พิจารณาอนุมตั ิ
4. ทบทวนและเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการ สําหรั บกลุ่มทิ สโก้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือ
5. เสนอจํ
านวนกรรมการ
และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเ หมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทและของธนาคารทิ สโก้ ต่อที
พิจารณาอนุ
มตั ิ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือ นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
5. เสนอจํานวนกรรมการ และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเ หมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทและของธนาคารทิ สโก้ ต่อที
6. ประชุ
ทบทวนเพื

อ
ให้
เ
กิ
ด
ความมั
น

ใจได้
ว
่
า
ค่
า
ตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมกั
มคณะกรรมการบริ ษัทเพือ นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ บผลงานทีกรรมการทําให้ แก่บริ ษัท และเทียบเคียงได้ กับ
บรรทัดฐานในอุตสาหกรรม และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือ นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
6. ทบทวนเพือให้ เกิดความมัน ใจได้ ว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมกับผลงานทีกรรมการทําให้ แก่บริ ษัท และเทียบเคียงได้ กับ
7. บรรทั
เสนอการแต่
งตั ตงประธานคณะกรรมการบริ
ัท รองประธานคณะกรรมการบริ
ษัท และคณะกรรมการชุ
ได้ แก่ คณะกรรมการบริ
หาร
ดฐานในอุ
สาหกรรม และเสนอต่อทีปษระชุ
มคณะกรรมการบริ ษัทเพือ นําเสนอที
ประชุมสามัญผู้ถือหุด้ นอืนพิๆจารณาอนุ
มตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน รวมถึงที ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ ษัท และการแต่งตั ง
7. กรรมการใหม่
เสนอการแต่งเตัพืงประธานคณะกรรมการบริ
ัท รองประธานคณะกรรมการบริ
และคณะกรรมการชุ
อืนๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ
หาร
อการดํารงตําแหน่งแทนทีกษรรมการที
ลาออกของทิสโก้ และ/หรืษอัทของธนาคาร
ทิสโก้ ต่อดคณะกรรมการบริ
ษัทเพือพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน รวมถึงที ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ ษัท และการแต่งตั ง
อนุมตั ิ
กรรมการใหม่เพือการดํารงตําแหน่งแทนทีกรรมการทีลาออกของทิสโก้ และ/หรื อ ของธนาคาร ทิสโก้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณา
8. เสนอการแก้
ไขรายชือของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของทิสโก้ และของธนาคารทิสโก้ ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั ิ
9. เสนอการแก้
พิจารณาข้ อไเสนอแนะจากสมาคมส่
งเสริ มสถาบั
กรรมการบริ
ษัทไทย จากการสํ
ผลการกํากับดูแลกิ
ษัทในเรื
8.
ขรายชือของผู้มีอํานาจลงนามผู
กพันนของทิ
สโก้ และของธนาคารทิ
สโก้ าต่รวจและวั
อทีประชุมดคณะกรรมการบริ
ษัทจเพืการของบริ
อพิจารณาอนุ
มตั ิ  อง
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน และมีความเห็ นว่าองค์ประกอบปั จจุบนั ของคณะกรรมการสรรหาและ
9. พิพิจจารณาค่
ารณาข้าอตอบแทนเป็
เสนอแนะจากสมาคมส่
มสถาบันกรรมการบริ
ารวจและวั
ดผลการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทในเรื อง
นไปตามกฎบังตเสริ
รและสามารถปฏิ
บตั หิ น้ าษทีัทได้ไทย
อย่าจากการสํ
งครบถ้ วนและเพี
ยงพอ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน และมีความเห็ นว่าองค์ประกอบปั จจุบนั ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นไปตามกฎบัตรและสามารถปฏิบตั หิ น้ าทีได้ อย่างครบถ้ วนและเพียงพอ
A6-1
A6-1

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 
10. เสนอการแต่งตั งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและกรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงทีปรึ กษาของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. เสนอการแต่งตั งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและกรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงทีปรึ กษาของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ต่อ
11. เสนอค่
าตอบแทนของที
ษาคณะกรรมการบริ
ษัท คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และทีปรึ กษาคณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการ ต่อ
คณะกรรมการบริ
ษัทเพือปพิรึจการณาอนุ
มตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
11. เสนอค่าตอบแทนของทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และทีปรึ กษาคณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการ ต่อ
12. ทบทวนและแก้
ไขกฎบั
จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ
ษัทเพืตอรของคณะกรรมการสรรหาและพิ
พิจารณาอนุมตั ิ
13. ทบทวนและแก้
ทบทวนและอภิไปขกฎบั
รายประเด็
นสําคัญทางยุทธศาสตร์ ภายใต้
บทบาทและความรั
12.
ตรของคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่
าตอบแทน บผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดขี องกลุ่มทิสโก้ และ
13. ทบทวนและอภิปรายประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร์ ภายใต้ บทบาทและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรร
14. อนุ
มตั กิ ารจั
ดสรรเงิานตอบแทน
จูงใจ และเงิ
าหรับากัปี บ6
หาและพิ
จารณาค่
เพือนส่โบนั
งเสริสมสํการกํ
ดูแลกิจการทีดขี องกลุ่มทิสโก้ และ
14. อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินจูงใจ และเงินโบนัส สําหรับปี 6
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบกิจกรรมทีสําคัญของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนกับกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎระเบียบทีเกียวข้ องและแนวปฏิบตั ิทีดี และมีความเห็นว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิ
าตอบแทนได้
ระเมินผลการปฏิ
บตั งิ านของตนเอง
บเทียบกิจปกรรมที
ญของคณะกรรมการสรร
คณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่จาารณาค่
ตอบแทนได้
ปฏิบตั ิงปานตามหน้
า ทีและความรั
บผิดชอบอย่โดยเปรี
างเพียยงพอและมี
ระสิทสธิ ผําคัลตามที
ได้ กําหนดไว้ ในกฎ
หาและพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทนกั
บ
กฎบั
ต
รของคณะกรรมการสรรหาและพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
กฎระเบี
ย
บที

เ
กี

ย
วข้
อ
งและแนวปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ

ี
ด
ี
และมีความเห็นว่า
บัตร และตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ า ทีและความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิ ผลตามทีได้ กําหนดไว้ ในกฎ
บัตร และตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ศ.ดร.ปราณี ทิ นกร
ศ.ดร.ปราณี ทิ นกร)
กร
(ศ.ดร.ปราณี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทินกร)
วั(ศ.ดร.ปราณี
นที  ธันวาคม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที  ธันวาคม 
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เอกสารแนบ 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
 กุมภาพันธ์ 

แบบประเมินนีจ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึงเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

A-

เอกสารแนบ 
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในทีดีมีความสําคัญอย่างยิงสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททีมีประชาชนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยระบบทีดี
จะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสียงหรือความเสียหายต่างๆ ทีอาจเกิดขึน กับบริ ษัทและผู้ทีมีส่วนได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน จึง
เป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัททีจะต้ องดําเนินการให้ มันใจว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกําหนดทีเกียวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการ
ทุจริต เสียหาย รวมทังมี
 การจัดทําบัญชี รายงานทีถกู ต้ องน่าเชือถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนีข ึน เพือเป็ นเครื องมือ
ช่วยให้ บริษัทใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมิ น นี  ได้ จัด ทํา ตามแนวคิ ด ของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทีได้ ปรับปรุง framework ใหม่ เมือเดือนพฤษภาคม  และนํามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึ น รวมทังเหมาะสมกั

บบริษัทจดทะเบียน
ไทย ซึงคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น  ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 
หลักการ เพือให้ เข้ าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ ชดั เจนยิงขึ น
การนําไปใช้
บริษัทควรใช้ แบบประเมินนี เป็ นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยทุกปี และอาจ
มีการทบทวนเพิมเติมหากเกิดเหตุการณ์ทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพือให้ เกิดการแลกเปลียนความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถ
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีเหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยูบ่ นพื นฐานของการปฏิบตั ิจริง หากประเมินแล้ วพบว่า บริ ษัทยังขาดการควบคุมภายในที
เพียงพอในข้ อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรืองนัน หรือมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้
ด้ วย

1

เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ  แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
(Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผู้บริ หารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา
(American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)

A-

เอกสารแนบ 
สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมันในคุณค่ าของความซือตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทีอยูบ่ นหลักความซือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีค รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าทีป ระจําวัน และการตัดสินใจในเรืองต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ทีครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนักงาน ทีเหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสือสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
 การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชียวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับความซือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีทําให้ สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําทีข ดั ต่อหลักความซือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีกาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการด้ านการ
ควบคุมภายใน
คําถาม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้ สงวนสิทธิอํานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชดั เจนและวัดผลได้ เพือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้ บริษัทกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ ถกู ต้ องตาม

2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี ยงของบริ ษทั

A-

ใช่
/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
คําถาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึง ครอบคลุมบทบาททีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีความรู้เกียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชียวชาญในเรืองนันๆได้

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระทีมีความรู้ ความสามารถน่าเชือถือ และมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างแท้ จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อ
การใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง ครอบคลุมทังการ

สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสียง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสือสาร และการ
ติดตาม

ใช่

ไม่ ใช่

/
/

/

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความรับผิดชอบทีเหมาะสมเพือให้
องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทังทางธุ

รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที
ในส่วนงานทีส ําคัญ ซึง ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึ นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกับอํานาจหน้ าที
ความรับผิดชอบ และการสือสารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริ ษั ท มีน โยบายและวิธี การปฏิบัติเพือจัด หา พัฒนา และรั กษาบุค ลากรทีมีค วามรู้ และความสามารถที
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินัน อย่างสมําเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรทีมีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสือสารกระบวนการเหล่านีใ ห้ ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรทีมีความรู้และความสามารถที
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษั ท มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรั กษาผู้บ ริ ห ารและพนักงานทุกคน เช่น การจัด ระบบทีป รึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ทีสําคัญ

A-

ใช่
/
/

/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสือสารเชิงบังคับให้ บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทีจําเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกําหนดตัวชี วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
 องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของ

บริษัท
5.3 คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารประเมิ น แรงจูงใจและการให้ รางวัล อย่า งต่อเนื อ งโดยเน้ น ให้ ส ามารถ
เชือมโยงกับความสําเร็จของหน้ าทีในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันทีมากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
บุคลากรแต่ละคน

/

ไม่ ใช่

/

/
/

การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถระบุและประเมินความเสียงต่ าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัว ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน โดยแสดง
ได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ ถกู ต้ อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสําคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ

ใช่
/

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสียง อนุมตั ิและสือสารนโยบายการบริหารความเสียงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมขององค์กร

/
/

ไม่ ใช่

/

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัวทัง องค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1 บริษัทระบุความเสียงทุกประเภทซึง อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
 บองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
และหน้ าทีงานต่าง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสียงทุกประเภททีอาจเกิดจากทังปั
 จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง รวมถึง
ความเสียงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสียง
7.4 บริษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสียง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ

ดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอาจเกิดขึ น
7.5 บริ ษั ท มี ม าตรการและแผนปฏิ บัติ ง านเพื อ จัด การความเสี ย ง โดยอาจเป็ นการยอมรั บ ความเสี ย งนั น
(acceptance) การลดความเสียง (reduction) การหลีกเลียงความเสียง (avoidance) หรื อการร่วมรับความเสียง
(sharing)
A-

/
/
/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตขึ น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการ
เงิ น เท็ จ การทํ า ให้ สูญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น การคอร์ รั ป ชัน การที ผ้ ู บริ ห ารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุม ภายใน
(management override of internal controls) การเปลียนแปลงข้ อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง
ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายทีกําหนด
แล้ ว รวมทังได้
 พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริง
จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที
บริษัทดําเนินการเพือป้องกันหรือแก้ ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้ สือสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ทีกําหนดไว้

/

ไม่ ใช่

/

/
/

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย นแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว

/

ไม่ ใช่

/
/

มาตการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกียวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื อ และการบริหารทัว ไป
ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที และลําดับชันการอนุ

มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม
เพือให้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผู้บริหารแต่ละระดับ
ขันตอนในการอนุ

มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั

ดซื อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซื อ ขันตอนการเบิ

กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ การเบิกใช้ เครืองมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มี
กระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี 
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ

/

A-

/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
คําถาม

ใช่

ผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
 คคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
รายการระหว่างกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
 การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทีบริษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม
การคํ าประกัน บริษัทได้ ตดิ ตามให้ มนั ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงือนไขที
ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
 บ
กลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค วามรับผิดชอบในงาน  ด้ านต่อไปนี  ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึง กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าทีอนุมตั ิ
(2) หน้ าทีบนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ไม่ ใช่

/

/
/
/

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือช่ วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คําถาม
. บริษัทควรกําหนดความเกียวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมทัว ไปของระบบสารสนเทศ

ใช่
/

. บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

/

. บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

/

. บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม

/

ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึงได้ กําหนดสิงทีคาดหวังและขัน ตอนการปฏิบัติ เพือให้ นโยบายที
กําหนดไว้ นัน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
คําถาม
. บริษัทมีนโยบายทีรัดกุมเพือติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ

มตั ิ ทีกําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพือป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ สว่ นตัว

ใช่
/

. บริษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผู้ทีไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน

/

. บริษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

/

A-

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
คําถาม
. บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทังกํ
 าหนดแนวทางให้ บคุ คล
ทีบริษัทแต่งตังให้
 เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยหรื อ บริ ษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)

ใช่
/

. บริษัทกําหนดหน้ าทีแ ละความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั ิโดยผู้บริหารและ
พนักงาน

/

. นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาทีเหมาะสม โดยบุคลากรทีมีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน

/

. บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

/

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเกียวข้ องและมีคุณภาพ เพือสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีกาํ หนดไว้
คําถาม
. บริษัทกําหนดข้ อมูลทีต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทั งข้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีมีคณ
ุ ภาพและ
เกียวข้ องต่องาน

ใช่
/

. บริษัทพิจารณาทังต้
 นทุนและประโยชน์ทีจะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

/

. บริษัทดําเนินการเพือให้ คณะกรรมการมีข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้ อมูลทีสําคัญ เช่น รายละเอียดของเรืองทีเสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ

/

. บริษัทดําเนินการเพือให้ กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลที
จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
 าตามทีกฎหมาย
กําหนด

/

. บริษัทดําเนินการเพือให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพือให้ สามารถตรวจสอบ
ย้ อนหลังเกียวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้ อสังเกตของกรรมการในเรืองทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรือง
ทีเสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น

/

. บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี 

/

.. มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
.. กรณีทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริ ษัทได้
แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
 างครบถ้ วนแล้ ว

A-

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
14. องค์ กรสือสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในทีจาํ เป็ นต่ อการ
สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีวางไว้
คําถาม
. บริษัทมีกระบวนการสือสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทาง การสือสารทีเหมาะสม เพือ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
. บริษัทมีการรายงานข้ อมูลทีสําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้ าถึงแหล่งสารสนเทศทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคล
ทีเป็ นศูนย์ติดต่อเพือให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอืนนอกจากทีได้ รับจากผู้บริหาร รวมทังการติ

ดต่อสอบถามข้ อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามทีคณะกรรมการร้ องขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
. บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพือให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ งข้ อมูล
หรือเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

/

15. องค์ กรได้ ส อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสือสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทางการ
สือสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับ
เรืองร้ องเรียน เป็ นต้ น
15.2 บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ งข้ อมูล
หรือเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้ อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้ ม นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ างครบถ้ วน
เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรือมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว างไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของบริษัท
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ทีมีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

A-

ใช่
/

/
/
/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
17. องค์ กรประเมินและสือสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึงรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสือสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที
หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึ นแตกต่างจากเป้าหมาย ทีกําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี 
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึง อาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริมดําเนินการจัดการ
แล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

A-

ใช่
/

/

/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

เอกสารแนบ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ นตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสดุ ในการจัดทํา รวมทัง
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้ อกําหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเป็ นอิสระ จึงสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทีเป็ นจริ งและโปร่งใส่ อันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว ไป
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีและดํารงไว้ ซงึ ระบบบริหารความเสียง และระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพือให้ มนั ใจ
ว่าข้ อมูลทางบัญชีมีความน่าเชือถือ และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ ซึงทรัพย์สินของบริ ษัท และเพือให้ ทราบจุดอ่อนเพือป้ องกันมิให้ เกิดความเสียง
จากการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทังนี
  คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ

งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับเรื องนีป รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ ใ น
รายงานประจําปี นี แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่าพอใจ และสามารถให้ ความเชือมันต่อความ
เชือถือได้ ในงบการเงินของบริษัทและและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 255

อรนุช อภิ ศกั ดิ ศิริกลุ
(นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้

ปลิ ว มังกรกนก
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ

A-1

บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
 ธันวาคม 6

A8-2

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที  ธันวาคม 56 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ข ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีทีจดั ทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
A8-3

A8-4

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ หนีสงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผือ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าสุ ทธิ
เงินปั นผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์

3.2
3.3
3.4, 3.8
3.5
3.6, 3.8

3.7

3.9
1.4, 3.10
1.5, 3.11
3.12

3.13

1,131,004
53,241,962
32,857
11,489,596
-

1,046,330
31,196,279
41,863
7,015,518
-

70
510,072
763,957
16,923,874

50
565,984
812,737
15,021,895

50
169,447
15,021,902

320,767,368
535,851
321,303,219
(28,616,716)
(6,354,337)
286,332,166
124,757
16,856
2,511,745
111,964
245,383
1,546,662
2,477,567
359,262,519

273,311,973
352,769
273,664,742
(24,996,296)
(5,121,518)
(3)
243,546,925
272,533
304
1,384,381
126,709
306,126
2,223,792
3,336,175
290,496,935

3,986,000
3,986,000
3,986,000
783,170
629,039
56,952
108,845
1,457,244
155,560
25,374,783

3,841,000
3,841,000
3,841,000
764,271
380,272
45,208
108,143
1,832,654
126,988
23,499,202

944,000
944,000
944,000
647,355
410,367
62,427
97,200
735,317
39,256
18,127,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

A8-5

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส ิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีส ิ น

3.14
3.15

3.3
3.16
3.17

3.18

264,640,753
16,702,692
344,864
315,668
44,083,619
334,539
159,797
1,511,017
1,710,574
470,457
5,770,481
336,044,461

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

A8-6

219,823,339
13,970,608
652,310
163
747
27,877,250
324,357
158,583
1,523,645
1,773,793
428,307
5,583,583
272,116,685

6,128,000
71,836
36,756
73,364
1,021,863
7,331,819

200,000
6,311,631
71,086
31,087
66,129
744,487
7,424,420

1,808,832
49,069
8,465
50,348
676,258
2,592,972

A8-7

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ ดอกเบีย สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากธุรกรรมเพือ ค้า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุน
รายได้เงินปั นผลรับ
ค่าปรับทีเกียวเนืองจากเงินให้สินเชือ
รายได้ค่าส่ งเสริ มการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจเช่าซือ
รายได้การบริ หารงานสนับสนุน
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจเช่าซือ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุ ทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการอืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

3.22
3.23

3.24
3.25
3.26
3.10

3.34
3.28, 3.34

3.29
3.27
3.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A8-8

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
19,271,733
(10,303,571)
8,968,162
5,415,720
(225,870)
5,189,850

15,210,612
(8,166,146)
7,044,466
4,407,551
(278,919)
4,128,632

174,064
(221,293)
(47,229)
(14,318)
(14,318)

86,047
(129,589)
(43,542)
(9,958)
(9,958)

74,647
353,774
16,850
99,144
285,288
736,858
76,997
15,801,570
900,370
14,901,200

167,256
120,532
82,856
256,662
1,259,511
122,972
13,182,887
1,422,668
11,760,219

56,800
18,898
1,459,449
1,563,477
67,498
3,104,575
3,104,575

(4,847)
(7)
116,916
1,834,859
1,529,999
64,934
3,488,354
3,488,354

3,449,241
13,095
915,649
216,185
746,010
5,340,180
4,141,224
5,419,796
1,064,050
4,355,746

3,223,511
13,345
843,452
174,668
769,330
5,024,306
1,922,244
4,813,669
1,080,661
3,733,008

751,414
12,615
338,303
1,619
90,888
1,194,839
1,909,736
91,019
1,818,717

660,165
12,385
325,779
1,442
109,845
1,109,616
2,378,738
129,738
2,249,000

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ ขาย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ผลกระทบภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สํ าหรับปี

3.31

3.21
3.24, 3.32

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

3.33

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

3.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A8-9

(81,795)
(397,546)

(1,467)
174,090

(105,580)

14,464

13,098
1,176,123
(22,587)
(156,216)
531,077

(61,777)
(112,575)
73
(1,656)

3,670
288,745
(37,367)
149,468

(11,955)
(502)
2,007

4,886,823

3,731,352

1,968,185

2,251,007

4,249,050
106,696
4,355,746

3,705,180
27,828
3,733,008

1,818,717

2,249,000

4,790,562
96,261
4,886,823

3,696,488
34,864
3,731,352

1,968,185

2,251,007

5.55

5.09

2.37

3.09

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือ ขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผือ ขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจากปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์เพือ ค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุน
ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจากหลักทรัพย์เพือ ค้า
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
กําไรจากการป้ องกันความเสี ยง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา้ งรับ (เพิม ขึน) ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม ขึน
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม ขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชือแก่ลกู หนี
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า
ลูกหนีสาํ นักหักบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์อืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

A 8 - 10

2556

2555

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

5,419,796

4,813,669

1,909,736

2,378,738

300,592
5,011,844
(4,987)
(17)
(351,862)

325,414
2,749,722
(66,896)
(315)
(50,892)

86,552
(18,898)
-

98,241
7
-

(51,436)
(5,443)
(16,850)
(14,557)
48,050
66,325
349,361
(8,968,162)
(99,144)
18,857,411
(9,129,292)
95,144
(775,818)

(24,420)
(5,964)
870
21,688
(54,938)
(100,761)
62,657
(95,410)
647,418
(7,044,466)
(82,856)
14,987,139
(7,788,807)
82,856
(653,584)

(56,800)
(925)
8,217
14,651
294,042
47,230
(1,459,449)
174,014
(215,624)
1,834,859
(121,854)

4,847
1
10
(116,916)
10,061
(87,862)
80,608
43,542
(1,834,859)
85,841
(106,967)
737,522
-125,401

10,730,955

7,722,124

2,495,751

1,167,413

(22,041,794)
(50,029,964)
677,130
(135,450)
2,906,231
628,429

(634,472)
(67,212,737)
(1,499,141)
1,808,696
(1,266,506)

55,912
(145,000)
-42,978

(396,538)
(2,897,000)
236

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
2556
หนีสินดําเนินงานเพิม ขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะสัน
เจ้าหนีสาํ นักหักบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินอืน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ การลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ การลงทุน
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการเพิม ทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเพิม ทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนหุ ้นกูร้ ะยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการเพิม ทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
เงินสดเพิมขึน สุ ทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช้เงินสด
การปรับมูลค่าสิ นทรัพย์ให้เป็ นราคาทีตีใหม่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(200,000)
200,000
(183,631)
4,502,799
(3,797)
(12,379)
(16,666)
1,959,591
2,564,531

44,817,414
2,717,872
(307,446)
(12,628)
15,317,069
(553,494)
(24,770)
(705,880)
3,983,674

181,844,344
(505,287)
204,261
1,054,105
(114,123,148)
567,939
468,353
8,428,531

(16,647,618)
12,186,959
(215,411)
(49,012)
18,580
(4,706,502)

(5,874,225)
2,831,237
(170,057)
(22,325)
8,959
49,000
(3,177,411)

(22,589)
(36,306)
1,307
(1,901,980)
(1,959,568)

(803,120)
(43,350)
(7,505)
17
(853,958)

(110,700)
1,000,000
(1,745,845)
1,745,842
889,297
(81,795)
84,674
1,046,330
1,131,004
-

(3,639,200)
1,243,000
(1,000,000)
(1,710,573)
(5,106,773)
(1,467)
142,880
903,450
1,046,330

(1,745,845)
1,745,842
(3)
20
50
70
-

(1,710,573)
(1,710,573)
50
50

1,176,123

-

288,745

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิมทุน
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

5.2

4

7,278,782
727,434
8,006,216

339
-

339

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
339
7,278,782
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555
เงินปั นผลจ่าย
4
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิมขึน
339
7,278,782
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

บริษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

1,018,408

1,018,408
(42,028)

278,407
(320,435)
-
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940,899

940,899
(7,947)

907
(8,854)
-

81,795
(81,795)
-

679,266

679,266
-

1,570,190

1,040,375
529,815
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการปรับปรุ ง
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)ทุน
ผลต่าง
จากการรวมกิจการ
จากการวัดมูลค่า
จากการแปลงค่า
ตามแผน
เงินลงทุน
ส่ วนเกินทุน
การป้ องกัน
งบการเงิน การปรับโครงสร้าง
ส่ วนเกินมูลค่า ในหลักทรัพย์ จากการตีราคา ความเสี ยง
ทีเป็ นเงินตรา การถือหุน้ ภายใต้ รวมองค์ประกอบอืน
หุน้ สามัญ
เผือขาย
สิ นทรัพย์ ในกระแสเงินสด ต่างประเทศ การควบคุมเดียวกัน ของส่ วนของเจ้าของ
139,135
97,374
83,262
679,266
999,037
139,272
(96,467)
(1,467)
41,338
278,407
907
81,795
679,266
1,040,375

496,200

405,200
91,000
-

11,895,567

9,471,665
(1,745,845)
(91,000)
4,260,747
-

22,986,920

18,196,361
(1,745,845)
4,790,562
1,745,842

(49,012)
231,138

183,889
96,261
-

ส่ วนของผูม้ ี
รวม
ส่ วนได้เสี ย
ส่ วนของ
ทีไม่มีอาํ นาจ
กําไรสะสม
ผูถ้ ือหุน้ ของ ควบคุมของ
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
297,900
7,634,389
16,210,447
101,145
(1,710,574)
(1,710,574)
107,300
(107,300)
3,655,150
3,696,488
34,864
47,880
405,200
9,471,665
18,196,361
183,889

(49,012)
23,218,058
-

18,380,250
(1,745,845)
4,886,823
1,745,842

รวม
16,311,592
(1,710,574)
3,731,352
47,880
18,380,250

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

5.2

4

1.5

4

1.5

หมายเหตุ

7,278,782
7,278,782
727,434
8,006,216

339
339

7,278,782
7,278,782

339

339
339

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
339
7,278,782

298
298

298

298
298
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6,012,817
1,018,408
7,031,225

6,012,817

6,012,817
6,012,817

11,571
(84,463)
(72,892)

11,571

11,571
11,571

230,996
230,996

-

-

11,571
146,533
158,104

11,571

11,571
11,571

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนเกิน(ตํากว่า)ทุน
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จากการตีราคา
รวมองค์ประกอบอืน
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
ในหลักทรัพย์เผือ ขาย
สิ นทรัพย์
ของส่วนของเจ้าของ
298
6,012,817
-

405,200
91,000
496,200

405,200

297,900
107,300
405,200

332,954
2,365,775
(1,745,845)
(91,000)
1,821,652
2,350,582

2,032,821

228,822
1,944,213
(1,710,574)
(107,300)
2,239,436
2,365,775

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
297,900
1,715,391

332,954
16,074,782
(1,745,845)
1,968,185
1,745,842
18,042,964
-

15,741,828

228,822
15,534,349
(1,710,574)
2,251,007
16,074,782

รวม
15,305,527

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
1.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีทสี ํ าคัญ

1.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี ได้จ ัด ทํา ขึ น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ที ก ํา หนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ.  และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึนเพือให้เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที สนส. / เรื อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั โฮลดิงทีเป็ น
บริ ษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที  ธันวาคม  ซึ งเริ มบังคับใช้กบั งบการเงินทีเริ มต้นในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุน
. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ทิสโก้จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ตามรายละเอียด
ทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ค)

งบการเงิ นของบริ ษทั ทิสโก้ โตเกี ยว ลี สซิ ง จํากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมนี ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯ
จะถือหุ น้ อยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 49 เนืองจากบริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าว
โดยการมี อาํ นาจผ่านกรรมการของบริ ษทั ซึ งมีสิ ทธิ ออกเสี ยงเกิ นกว่ากึ งหนึ งของคณะกรรมการของ
บริ ษทั ดังกล่าว

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ทีสําคัญ
เช่นเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
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1

1.3

จ)

สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นตามงบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยซึ ง จัดตังในต่างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลีย ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของ

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนีแล้ว

ช)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อย ส่ วนทีไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและส่ วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีทีเริ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และทีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี
ก. มาตรฐานการบัญชีทเี ริมมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 12
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10
ฉบับที 21
ฉบับที 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
ส่ วนงานดําเนินงาน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที ไ ม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื อมราคาทีตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ น้
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แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกียวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทาง
บัญชี ข ้างต้นไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นนี ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที 20
(ปรับปรุ ง 2552) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  ไม่เกียวเนื องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย ทังนี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  เรื องภาษีเงินได้แล้วก่อน
วันทีมีผลบังคับใช้
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 )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 4
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555)

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

1 มกราคม 2557
 มกราคม 
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและ
การดําเนินงานทียกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
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วันทีมีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 15
ฉบับที 27

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตาม
รู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 29
ฉบับที 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การเปลี ย นแปลงในหนี สิ นที เ กิ ด ขึ นจาก
การรื อถอน การบู ร ณะ และหนี สิ นที มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
ฉบับที 4
เช่าหรื อไม่
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื อถอน
ฉบับที 5
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 7
ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 12
ฉบับที 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 
ฉบับที  ฉบับที  ฉบับที  ฉบับที  และฉบับที  ไม่เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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1.

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เกียวกับการบันทึกบัญชี อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุนจากวิธีราคาทุน
เป็ นวิธีมูลค่ ายุติธรรมและผลสะสมจากการเปลีย นแปลงนโยบายการบัญชี
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลียนแปลงวิธีการบัญชีในการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 จากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีมูลค่ายุติธรรมเพือสะท้อนมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของ
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี

งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เพิมขึน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีลดลง
กําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
เพิมขึน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที 1 มกราคม 2555
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
เฉพาะกิจการ
16,850

448,302

-

416,192

-

286,029

3,370

89,660

-

83,238

-

57,206

13,480

358,642

-

332,954

-

228,823

สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม 2556
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ค่าเสื อมราคาลดลง
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ภาษีเงินได้เพิมขึน
กําไรสําหรับปี เพิมขึน
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานเพิมขึน(บาท)

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ

-

13,212

-

13,248

16,850
3,370
13,480
.2

18,898
6,422
,688
.

-

116,916
26,033
104,131
0.14

ทังนี เนืองจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทีมีต่องบการเงินรวมสําหรับปี  และใน
อดีตเป็ นจํานวนเงินทีไม่มีสาระสําคัญ ดังนัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวม
สําหรับ ปี  ดังกล่าว และไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที  มกราคม  เพือการ
เปรี ยบเทียบ
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1. การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เกียวกับการบันทึกบัญชี ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากวิธีราคาทุนเป็ น
วิธีการตีราคาใหม่
ณ วันที  ธันวาคม  บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ในการ
บันทึกมูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับสิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุ ดสํานักงานจากเดิมทีแสดงด้วยวิธี
ราคาทุนเป็ นวิธีการตีราคาใหม่ ซึงคือมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันทีประเมิน
ในการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี น ี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที  ซึ งไม่กาํ หนดให้ตอ้ งนํานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังกับงบการเงินงวด
บัญชีก่อน ดังนัน จึงใช้วธิ ีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
การเปลียนแปลงนีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิมขึน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของเพิมขึน

1,176,
235,22
940,899

288,
57,74
230,996

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
ผลกําไรจากการตีราคาสิ ทรัพย์ - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

940,899

230,996

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

ดอกเบียและส่ วนลดรับจากเงินให้สินเชือ
ดอกเบียของเงินให้สินเชื อรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นทีคา้ งชําระ รายได้จาก
สั ญ ญาเช่ า ซื อ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น และสิ น เชื อ จํา นํา ทะเบี ย นยานพาหนะรั บ รู้ เ ป็ นรายได้ต ลอด
ระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
บริ ษทั ย่อยมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบียค้างรับสําหรับเงิ นให้สินเชื อธุ รกิ จทีผิดนัดชําระ
ดอกเบียเกินกําหนดหนึงเดือน และสําหรับเงินให้สินเชือประเภทอืนทีผิดนัดชําระดอกเบียเกินกว่า
สามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระและจะยกเลิกรายการดอกเบียค้างรับทีได้บนั ทึกบัญชี เป็ น
รายได้แล้วนันออกจากบัญชี สําหรับการบันทึกรายได้ดอกเบียรับหลังจากนันจะบันทึกตามเกณฑ์
เงินสด
กรณี เงิ นให้สิ นเชื อเพือซื อหลักทรั พย์ซ ึ งค้างชําระดอกเบี ยเกิ นกว่ากําหนดสองเดื อนจะหยุดรั บ รู้
ดอกเบียเป็ นรายได้ และจะรับรู้ดอกเบียจากเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีดงั กล่าวตามเกณฑ์เงินสด
ทังนี บริ ษทั ย่อยจะรับรู้ดอกเบียเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมือบริ ษทั ย่อยได้รับชําระหนี ทีคา้ ง
เกินกําหนดชําระแล้ว
ในกรณี ทีดอกเบียหรื อส่ วนลดได้คิดรวมอยูใ่ นตัว เงินหรื อเงินให้สินเชื อแล้ว ดอกเบียหรื อส่ วนลด
ดังกล่าวจะบันทึกเป็ นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจําหน่ายเป็ นรายได้เฉลียเท่าๆ กันตลอดอายุของตัว
เงินหรื อระยะเวลาของเงินให้สินเชือนัน

ข)

ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบียจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลจากเงินลงทุนจะถือเป็ นรายได้เมือ
มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ค)

ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าถือเป็ น
รายได้ ณ วันทีเกิดรายการ

ง)

กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที
เกิดรายการ

จ)

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

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายถื อเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ทีดอกเบียได้คิดรวมอยู่ในตัว เงิ นจ่ายแล้ว
ดอกเบียนันจะบันทึกเป็ นดอกเบี ยจ่ายรอตัดบัญชี และจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี ยเท่าๆ กัน
ตลอดอายุของตัว เงินนัน

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซือ
บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมือเริ มแรกทีเกิดขึนจากการให้เช่า
ซือสําหรับสัญญาเช่าซือทีทาํ ขึนตังแต่วนั ที  มกราคม 2550 โดยการปันส่ วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตั รา
ดอกเบียทีแท้จริ งและแสดงหักจากรายได้ดอกเบียตลอดอายุของสัญญาเช่าซื อและสําหรับสัญญาเช่า
ซือทีทาํ ขึนก่อนวันที  มกราคม 0 บริ ษทั ย่อยรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทีเกิดรายการ
รายได้ดอกเบี ยจากการให้เช่ า ซื อรอตัดบัญชี แสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่า ใช้จ่า ยทางตรงที
เกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือ

1..3 หลักทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทําสัญญาซื อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อ
คืนภาคเอกชนโดยมีการกําหนดวันเวลา และราคาทีแน่นอนในอนาคต จํานวนเงินทีจ่ายสําหรับหลักทรัพย์
ซือโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้บญั ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน
ภายใต้สั ญ ญาซื อ หลัก ทรั พ ย์โ ดยมี สั ญ ญาขายคื น ตามธุ ร กรรมซื อ คื น ภาคเอกชน บริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ
หลัก ทรั พ ย์ภายใต้สัญญาขายคื นดัง กล่ า วเป็ นหลัก ประกันซึ ง สามารถนํา หลัก ทรั พ ย์ที รับ เป็ นประกัน
ดังกล่าวไปทําสัญญาซือคืนอีกทอดหนึงหรื อขายหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกันได้
ผลต่างระหว่างราคาซื อและราคาขายจะถูกรับรู้ ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธีอตั รา
ดอกเบียทีแท้จริ งซึงแสดงรวมอยูใ่ นดอกเบียรับ
1..4 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือ
ได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและหักด้วย
ค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) บริ ษทั ย่อยตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี ตามอัตรา
ดอกเบียทีแท้จริ ง ซึงจํานวนทีตดั จําหน่าย/รับรู้น ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ
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ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว ไป ซึ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)

จ)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)

ฉ)

บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกเงิ นลงทุนซึ งบริ ษทั ย่อยรับโอนเงินลงทุนดังกล่าวจากลูกหนี ทีมีการปรับ
โครงสร้างหนีทีมีปัญหา และถือหุ น้ ตังแต่ร้อยละ  เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึงต้องบันทึกบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นรวม เนื องจากบริ ษทั ย่อยต้องจําหน่ ายเงิ นลงทุนดังกล่ าวภายใน
ระยะเวลาตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช)

บริ ษทั ย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมทีมีสัดส่ วนการลงทุนตังแต่ร้อยละ 20 เป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมซึงต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม เนืองจากบริ ษทั ย่อยไม่มีอิทธิ พล
ในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ งอยูภ่ ายใต้การจัดการ
ทีเป็ นอิสระของผูจ้ ดั การกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภ่ ายใต้
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด ณ สิ น
วันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนีภาคเอกชน คํานวณโดยใช้สูตรทีกาํ หนดโดยธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยโดยใช้อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี ไ ทยหรื อของสถาบัน
การเงินอืนแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset
Value)

ฌ) ขาดทุ นจากการด้อยค่า (ถ้า มี) ของหลักทรัพ ย์เผือขาย เงิ นลงทุ นในตราสารหนี ที จะถื อจนครบ
กําหนดและเงินลงทุนทัว ไปจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ญ) บริ ษทั ย่อยใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ฎ)

ในกรณี ทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน จากประเภทหนึ งไปอีกประเภทหนึ ง บริ ษทั ย่อยจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการ
โอนเปลียน

ฏ)

รายการซื อขายเงินลงทุน บริ ษทั ย่อยบันทึกตามเกณฑ์วนั ทีครบกําหนดชําระ (Settlement date)
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1..5 เงินลงทุนในลูกหนีท รี ับซือหรือรับโอน
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซื อหรื อรับโอนซึ งถือเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนที
จ่ายซื อสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ลูกหนี ทีรับซื อหรื อรับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี บริ ษทั ย่อยจะโอนเงินลงทุนใน
ลูกหนีดงั กล่าวไปเป็ นเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จากค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชี ของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซื อหรื อรับโอน ณ วัน
โอนหรื อ ณ วันทํา สัญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี บริ ษ ัท ย่อ ยพิ จ ารณาบัน ทึ ก ค่า เผือ หนี ส งสั ย จะสู ญตาม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
1.. ลูกหนี/ เจ้ าหนีส ํ านักหักบัญชี
ลูกหนีสํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทีเกิดจากการชําระราคาซื อขาย
หลักทรัพย์ผา่ นสํานักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และยอดดุลสุ ทธิลูกหนีสาํ นักหักบัญชีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า รวมถึ งเงิ นทีได้นาํ ไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชี สัญญาซื อขายล่วงหน้าในการทํา
ธุรกรรมอนุพนั ธ์
เจ้าหนีสํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิ เจ้าหนี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทีเกิดจากการชําระราคาซื อขาย
หลักทรัพย์ผา่ นสํานักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และยอดดุลสุ ทธิเจ้าหนีสาํ นักหักบัญชีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
1.. เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี
เงิ นให้สิ นเชื อแก่ลู กหนี แสดงเฉพาะยอดเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี ยค้า งรั บ รายได้รอตัดบัญชี /ส่ วนลดรั บ
ล่วงหน้าของเงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี ทียงั ไม่รับรู้ เป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากเงิ นให้สินเชื อแก่
ลูกหนี
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงินคงค้าง
สุ ท ธิ จากยอดคงเหลื อของรายได้ท างการเงิ นที ย งั ไม่ถื อเป็ นรายได้ซ ึ งแสดงสุ ท ธิ จากค่า นายหน้า และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซื อรอตัดบัญชี และเงิ นรับล่วงหน้าจากลูกหนี ตาม
สัญญาเช่าการเงิน
1.. ลูกหนีธ ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญาซือขายล่วงหน้ า
ลูกหนี ธุรกิ จหลัก ทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า หมายถึ ง ยอดดุ ลสุ ทธิ ลูกหนี ธุรกิ จหลักทรัพย์และ
ลูกหนี ธุรกิ จสัญญาซื อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยลู กหนี ธุรกิ จหลักทรัพย์รวมถึ ง
ลูกหนีทีซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ลูกหนี ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนีอืน เช่น ลูกหนี
ธุรกิจหลักทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างดําเนินคดี ประนอมหนีหรื อผ่อนชําระ
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1.. ค่ าเผือ หนีส งสั ยจะสู ญและส่ วนสู ญเสี ยจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี
ก)

บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ
ส่ วนสู ญเสี ยจากการปรั บโครงสร้ างหนี ตามหลัก เกณฑ์ที กาํ หนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(“ธปท.”) และปรับปรุ งเพิมด้วยจํานวนเงินเพิมเติมทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี ไม่ได้ โดยการ
วิเคราะห์และประเมิ นฐานะของลู ก หนี จากประสบการณ์ ใ นการพิจารณาความเสี ย งและมูล ค่า
หลักประกันประกอบ
สําหรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทีจดั ชันปกติและจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี ตามสัญญา
เช่าซื อทีจดั ชันปกติและจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ บริ ษทั ย่อยกันสํารองในอัตราไม่ต าํ กว่าร้อยละ 
และอัตราไม่ตาํ กว่าร้อยละ  ของมูลหนีหลังหักหลักประกัน ไม่รวมดอกเบียค้างรับ ตามลําดับ
สําหรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ดอ้ ยคุณภาพทีจดั ชันตํากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสู ญ ยกเว้น
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อด้อยคุณภาพ บริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี ดงั กล่าว
ในอัตราร้อยละ  สําหรับส่ วนต่างระหว่างยอดหนีตามบัญชีกบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที
คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ าย
หลักประกัน โดยใช้อตั ราดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายหลักประกัน
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อจัดชันปกติ จัดชันกล่าวถึ งเป็ นพิเศษและลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
ด้อยคุณภาพ บริ ษทั ย่อยกันเงินสํารองเป็ นกลุ่มสิ นเชื อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุน
จากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื อถื อตามพฤติกรรมของลูกหนี ตาม
สัญญาเช่าซือ
ทังนี การกันสํารองดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสื อ
ลงวันที  สิ งหาคม 1

ข)

บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต งั ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญโดยประเมินฐานะของลูกหนี แต่ละ
รายโดยพิจารณาความเสี ยงในการเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ทีใช้ค าํ ประกัน และตังค่าเผือ
หนีสงสัยจะสู ญเมือหนีน นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกาสทีจะได้รับชําระคืนไม่ครบ
ทังนี บริ ษทั ย่อยถื อพื นฐานการจัดชันและการตังสํา รองตามหลักเกณฑ์ที กาํ หนดโดยสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยอืนประกอบ

ค)

บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจให้เช่าซื อกันเงินสํารองเป็ นกลุ่มสิ นเชือ (Collective Approach) โดยใช้วิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ ในอดี ตประกอบกับการจัดอันดับความน่ าเชื อถื อตามพฤติกรรมของ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
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ง)

บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจให้เช่าแบบลีสซิ งประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญจากการสอบทานยอด
คงเหลือ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าของค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญคือผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีของลูกหนีตามสัญญาเช่าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี ตามสัญญาเช่า
หนีสูญทีเกิดขึนในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทีเกิดขึน

จ)

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี อืนตังขึนโดยประมาณจากจํานวนหนี ทีอาจเรี ยกเก็บจากลูกหนี
ไม่ได้ ซึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนั ของลูกหนีคงค้าง ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

ฉ)

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญทีต งั เพิม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจําหน่ายลูกหนี
เป็ นหนี สูญจะนําไปลดยอดค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ และหนี สูญทีได้รับคืนจะบันทึกหักจากบัญชี
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญในรอบบัญชีทีได้รับคืน

1..1 การปรับปรุงโครงสร้ างหนีท มี ีปัญหา
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกรายการทีเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหาตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชี เรื อง “การบัญชี สําหรับการปรับ
โครงสร้างหนี ทีมีปัญหา” โดยบริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี สินทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ยทีรับโอนมาด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนีคงค้างตามสิ ทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย
ในกรณี ทีเป็ นการปรั บโครงสร้ างหนี ทีบริ ษทั ย่อยยินยอมผ่อนปรนเงื อนไขในการชําระหนี บริ ษ ทั ย่อย
คํานวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี หลังการปรับโครงสร้างหนี โดยคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ทีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหนี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที
อัตราต้นทุนทางการเงิ นตํากว่าอัตราดอกเบียทีกาํ หนดตามเงื อนไขใหม่ บริ ษทั ย่อยจะใช้อตั ราดอกเบียที
กําหนดตามเงือนไขใหม่เป็ นอัตราคิดลด ซึ งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี กบั มูลค่าตามบัญชี ของ
ลูกหนี ณ วันทีปรับโครงสร้างหนี จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนและจะ
รับรู้ส่วนสู ญเสี ยทีเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี โดยการยินยอมลดเงินต้น หรื อดอกเบียทีบนั ทึกในบัญชี
หลังหักเงินสํารองทีกนั ไว้แล้วเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือมีการปรับโครงสร้างหนี
1..1 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ า
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บนั ทึกสิ นทรัพย์ประเภทเงินสดทีลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั ย่อยเพือการ
ซือขายหลักทรัพย์บญั ชีเงินสด และการซือขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์ในบัญชีเพือลูกค้าของ
บริ ษทั เพือการควบคุมภายใน และ ณ วันทีในงบการเงินบริ ษทั ย่อยจะตัดรายการดังกล่าวในส่ วนทีไม่มี
ภาระคํา ประกันออกทังด้า นสิ นทรั พย์และหนี สิ น โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพ ย์ที เป็ นของบริ ษทั ย่อย
เท่านัน
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1..1 การยืมและให้ ยมื หลักทรัพย์
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ย่อยจะเข้า
เป็ นคู่สัญญากับผูย้ มื และให้ยมื หลักทรัพย์ซ ึงเป็ นลูกค้าของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระทีตอ้ งส่ งคืนหลักทรัพย์ทียืมมาซึ งได้นาํ ไปให้ยืมต่อเป็ น “เจ้าหนี หุ้นยืม”
และบันทึกบัญชี หลักทรัพย์ซ ึ งนําไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็ น “ลูกหนี ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันสิ นปี บริ ษทั ย่อยปรับปรุ งบัญชีเจ้าหนี หุ้นยืมและลูกหนียืมหลักทรัพย์โดยคํานวณจากราคาเสนอขาย
ณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบันทึกการเปลี ยนแปลงมูลค่า
ดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ นอกจากนี บริ ษทั ย่อยบันทึกเงินสดที
นําไปวางเป็ นประกันหรื อเงินสดทีลูกหนี ยืมหลักทรัพย์นาํ มาวางเป็ นประกันในบัญชี “ลูกหนี ทรัพย์สิน
วางประกัน” หรื อ “เจ้าหนีทรัพย์สินวางประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตาม
เกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
1..1 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินทียึดคืนจากลูกหนี ตามสัญญาเงินให้สินเชื อและสัญญาเช่าซื อทีคา้ ง
เกินกําหนดชําระเป็ นเวลานานหรื อลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี มูลค่าของทรัพย์สินทียึดคืนแสดงตาม
ราคาทุน (ซึงพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันทีได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนีคงค้างตามสิ ทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย) หรื อมูลค่าทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า มูลค่าทีจะได้รับพิจารณาจากราคา
ตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินทียึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และบริ ษทั ย่อยทีประกอบ
ธุ รกิจการธนาคารบันทึกสํารองเผือการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและตามประมาณการของฝ่ ายบริ หาร
บริ ษทั ย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย
รับรู้เมือมีการจําหน่าย
1..1 อสั งหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนซึ งรวมต้นทุนการ
ทํา รายการ หลัง จากนัน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมูลค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เพือการลงทุ นด้วยมูล ค่า
ยุติธรรม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ทีเกิดขึน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
(ถ้ามี)

A 8 - 26
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1..1 ทีด ิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาทีตีใหม่หัก
ค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ มแรกของอาคารชุ ดสํานักงานในราคาทุน ณ วันทีได้สินทรัพย์มา
หลังจากนันบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
และบัน ทึ ก สิ นทรั พ ย์ดัง กล่ า วในราคาที ตีใ หม่ ทัง นี บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจัดให้มี ก ารประเมิ นราคา
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครังคราวเพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึงเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
- บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทีเพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและรับรู้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู้
ราคาทีลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่น ีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้
ไม่เกินจํานวนทีเคยลดลงซึงรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาเพิมขึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของเจ้าของ ส่ วนทีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในจํานวนทีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาสิ นทรัพย์”

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเหลืออยู่
ของสิ นทรัพย์น นั และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง โดยจํานวนของส่ วนเกินทุนทีโอนไปยังกําไร
สะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื อมราคาทีคาํ นวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่กบั ค่า
เสื อมราคาทีคาํ นวณจากราคาทุนเดิมของสิ นทรัพย์น นั ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่
สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
ค่าเสื อมราคาของอาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์ คํานวณจากราคาทุนหรื อราคาทีตีใหม่ โดยวิธีเส้นตรง
(ยกเว้นการคิดค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สือสารคํานวณตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ  ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ทีใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี
อาคารและห้องชุดสํานักงาน
20 ปี
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงาน
5, 20 ปี
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
3, 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
สิ นทรัพย์ทีมีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ตามอายุของสัญญาเช่า
A 8 - 27

14

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเสื อมราคาทีคาํ นวณได้ขา้ งต้น ดังต่อไปนี
- ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีคาํ นวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
- ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิม รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาด
ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัด
รายการสิ นทรัพย์น นั ออกจากบัญชี
1..1 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบันทึ ก ต้นทุ นเริ ม แรกของสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลัง การรั บ รู้
รายการเริ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือ
มีขอ้ บ่งชี วา่ สิ นทรัพย์น นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและ
วิธี ก ารตัด จํา หน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนดัง กล่ า วทุ ก สิ น ปี เป็ นอย่า งน้อ ย ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้แก่ รายจ่ายค่าสิ ทธิ เพือ
ใช้ป ระโยชน์ ใ นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ ง บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยตัด บัญชี เป็ นค่า ใช้จ่า ยตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี
กรณี สัญญาการใช้สิทธิระบุจาํ นวนปี การใช้
กรณี สัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจาํ นวนปี การใช้
กรณี ไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ
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ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง
 ปี โดยวิธีเส้นตรง
 ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ทีใช้งาน
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1..1 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชัว คราว ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินกับราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนัน ซึ งจะ
รับรู้ เป็ นรายได้ภาษี หรื อตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่า ยภาษีเมื อรายได้สามารถรับ รู้ เป็ นรายได้หรื อค่า ใช้จ่ายที
บันทึกไว้เกิดขึนจริ งและถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหาก
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีจากการดําเนิ นงานในอนาคต
เพียงพอทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี น นั มาใช้ประโยชน์ได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้
ผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการเป็ นหนีสินภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์/หนี สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณขึนตามอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตราทีคาดว่า
จะต้องใช้ในปี ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะต้องจ่ายชําระหนี สินโดย
ใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของเจ้า ของหากภาษี ที
เกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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1..1 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน สิ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะทํา การประเมิ น ว่า มี ข ้อ บ่ ง ชี ซ ึ งแสดงว่า
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยด้อยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่า หรื อเมือต้องทําการ
ประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และหากพบว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
1.. การตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีส ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือสิ ทธิ ตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรื อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทน
ของเจ้าของทีมีสาระสําคัญทังหมดในสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน ถ้าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้โอนหรื อ
ไม่ได้คงไว้ซ ึงความเสี ยงและผลตอบแทนของเจ้าของทีมีสาระสําคัญทังหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
และบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยยัง คงมี อาํ นาจควบคุ ม บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กรายการสิ นทรั พ ย์
ทางการเงินนันต่อไปตามขอบเขตของความเกียวข้องต่อเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี สินทางการเงิน
จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือหนี สินทางการเงินนันสิ นสุ ดลง เช่น เมือภาระผูกพันทีระบุในสัญญา
ได้สินสุ ด ยกเลิก หรื อครบกําหนด
1..2 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที
ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ย น ณ วันที เกิ ดรายการ
สิ นทรัพ ย์และหนี สินทีเป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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1..2 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ
ส่ วนหนึ งของค่ าใช้จ่า ยโบนัส ของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยเป็ นโบนัสประจําปี ซึ งถื อเป็ นผลตอบแทน
การปฏิบตั ิงานประจําปี ของพนักงานทีจ่ายชําระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่ วนนี เมื อพนักงานได้รับสิ ทธิ เนื องจากถื อว่าได้รับ
บริ การจากพนักงานแล้ว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ ้นถัวเฉลียรายวัน
ตังแต่วนั ทีให้สิทธิ จนถึงวันสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานเป็ นเกณฑ์และจะรับรู้ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนหรื อลดลง
ตามการเปลี ยนแปลงของราคาหุ ้นเพือสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี สิ นโบนัสค้างจ่าย ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลาทีรายงานแต่ละปี จนกว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะจ่ายชําระโบนัสค้างจ่ายเสร็ จสิ น
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยและพนัก งานได้ร่ว มกันจัดตัง กองทุ น สํา รองเลี ย งชี พ ซึ ง ประกอบด้ว ยเงิ น ที
พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารอง
เลี ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงิ นทีบ ริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื น ของพนัก งาน ได้แ ก่ โครงการเงิ น รางวัล การปฏิ บ ัติ ง านครบ
กําหนดเวลา
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยคํานวณหนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ ง
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นไปตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืนของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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1..2 ประมาณการหนีส ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ตได้เกิ ดขึนแล้ว มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิ จไปเพือปลดเปลื องภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
1..2 ตราสารอนุพนั ธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
การบันทึ ก ตราสารอนุ พ นั ธ์ และการบัญชี ป้ องกันความเสี ย งอ้า งอิ ง ตามหลัก การของการบันทึ ก บัญชี
สําหรับตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที 
เรื อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and
Measurement”)
ก) บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกตราสารอนุพนั ธ์เพือค้าตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ย่อย
รับรู้กาํ ไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์คาํ นวณตามราคาตลาด หรื อตามหลักเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าทีเป็ นทียอมรับทัว ไป กรณี ทีไม่มีราคาตลาด
ข) บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์รับรู้กาํ ไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซือขายล่วงหน้าซึงมีไว้เพือค้าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าคํานวณจากราคาทีใช้ชาํ ระราคา ณ สิ นวันทําการของบริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ค) บริ ษทั ย่อยบันทึกตราสารอนุ พนั ธ์สําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดโดยใช้การบัญชี
ป้ องกันความเสี ยง ดังนี
ณ วันที เริ มทําการป้ องกันความเสี ยง บริ ษ ทั ย่อยมี การกําหนดและจัดทําเอกสารซึ งระบุ ถึ ง
ความสัม พันธ์ ข องตราสารป้ องกันความเสี ย งและรายการที มี ก ารป้ องกันความเสี ยง รวมถึ ง
วัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี ยงของกิจการและกลยุทธ์ในการป้ องกันความเสี ยง บริ ษทั ย่อยยัง
ได้จดั ทําเอกสารการประเมินประสิ ทธิ ผลของตราสารทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยงว่ามีประสิ ทธิ ผล
สู งในการหักกลบกับการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดทีเกิดจากรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยง
หรื อไม่ โดยทําการประเมินประสิ ทธิผล ณ วันทีเริ มทําการป้ องกันความเสี ยงและทําอย่างต่อเนือง
ส่ วนทีมีประสิ ทธิ ผลของการเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีใช้ป้องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของ ผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนทีไม่มีประสิ ทธิ ผล
ของตราสารป้ องกันความเสี ยงจะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน จํานวนสะสมทีรับรู้ในส่ วนของ
เจ้าของจะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงมีผลกระทบ
ต่อกําไรขาดทุน
เมือตราสารป้ องกันความเสี ยงหมดอายุหรื อไม่เข้าเงือนไขของการใช้การบัญชีป้องกันความเสี ยงอีก
ต่อไป กําไรหรื อขาดทุนสะสมทีได้เคยรับรู้โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของจะรับรู้ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
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1..2 เครืองมือทางการเงิน
ก)

นโยบายการบริ หารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินทีสาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตามทีนิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที 107 เรื อง “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย
เงิ นสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น (สิ นทรัพย์) สิ นทรัพย์ตราสารอนุ พ นั ธ์ เงิ นลงทุ น
ลูกหนี ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า ลูกหนี สํานักหักบัญชี เงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี
และดอกเบียค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) หนีสินจ่ายคืนเมือ
ทวงถาม หนีสินตราสารอนุพนั ธ์ ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื อขายล่ วงหน้า และเจ้าหนี สํานัก หัก บัญชี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมีค วามเสี ยงที เกี ย วข้องกับ
เครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี ยงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ .

ข)

มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผซู้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ในขณะทีท งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน
ในการประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมของเครื องมื อทางการเงิ นนันมู ลค่า ยุติธรรมจะถู กหัก ด้วยค่ าเผือ
หนี สงสัยจะสู ญตามความเสี ยงที เกี ยวข้อง สําหรั บเครื องมือทางการเงิ นที มีระยะเวลาเฉลี ยถ่ วง
นําหนัก (Duration) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ  ปี มูลค่าตามบัญชี จะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้
อย่างน่าเชือถือ สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักมากกว่า  ปี ทีมีราคาซื อ
ขายในตลาดจะใช้ราคาซื อขายในตลาดเป็ นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมทีดีทีสุด ส่ วนกรณี ทีไม่มีราคา
ซือขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบียในตลาดทีใช้กนั อยู่
ในปัจจุบนั สําหรับตราสารทีมีลกั ษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์
ดังนี
-

สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสันหรื อมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยในตลาด ได้แก่ เงิ นสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น
(สิ น ทรั พ ย์) ลู ก หนี ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์แ ละสั ญ ญาซื อ ขายล่ ว งหน้า ลู ก หนี สํา นัก หัก บัญ ชี
เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม เจ้าหนี
ธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี สํานักหักบัญชี แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบการเงิน
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-

เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็ นทียอมรับกันทัว ไป หากกรณี ไม่มีราคาตลาด

-

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ ยกเว้นลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและเงินให้สินเชือ
รายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี และดอกเบีย
ค้างรับตามจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ เนืองจากเงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนีส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียลอยตัว สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและเงินให้สินเชือ
รายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตตามสัญญาคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบียสําหรั บการปล่อยสิ นเชื อรายใหม่ใน
ปัจจุบนั

-

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั สําหรับเงินกูย้ ืมที
มีเงือนไขใกล้เคียงกัน

-

ตราสารอนุพนั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าทีเป็ นทียอมรับทัว ไป หากกรณี ทีไม่มีราคาตลาด

1..2 การหักกลบสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีส ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะ
การเงินเมือมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนทีรับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี กนั และตังใจทีจะจ่ายชําระ
จํานวนทีรับรู้ไว้ดว้ ยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับทีจ่ายชําระหนีสิน
1..2 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจและ
การประมาณการในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญ
มีดงั นี
การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน
ในการพิ จ ารณาการรั บ รู้ ห รื อ การตัด รายการสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนีสินดังกล่าว
แล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลทีดีทีสุดทีรับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
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ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญของเงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีจากความ
เสี ยงด้านเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจาก
เงินให้สินเชื อเมือลูกหนี มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนีเงินต้นและ/หรื อดอกเบีย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะ
ของลูกหนีรายตัว ความน่าจะเป็ นของการผิดนัดชําระหนี และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีต การ
เปลียนแปลงมูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทังนีการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ ดังนัน
การปรับปรุ งค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญอาจมีข ึนได้ในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่มีการซื อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ในตลาดซื อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทาง
การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ งตัวแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจาก
การเที ย บเคี ย งกั บ ตัว แปรที มี อ ยู่ ใ นตลาด โดยคํา นึ ง ถึ ง สภาพคล่ อ ง ข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ และ
การเปลียนแปลงของมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตังค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายและเงินลงทุนทัว ไป
เมือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานาน หรื อเมือมีขอ้
บ่งชีของการด้อยค่า การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่น นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระและรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนโดยใช้วธิ ีพิจารณาจากรายได้ เนืองจากไม่มีราคา
ในตลาดที ส ามารถใช้เ ที ย บเคี ย งได้ ข้อ สมมติ ฐ านที สํ า คัญ ที ใ ช้ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ .
ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์และค่ าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน
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ณ วันสิ นปี  บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานด้วยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตี
ใหม่น ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าว
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น นั
ในการนีฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกับสิ นทรัพย์น นั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้ เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของ
พนักงาน
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนีสินตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืนของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆใน
การประมาณการนัน เช่ น อัตราคิ ด ลด อัต ราการขึ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อัต รามรณะ และอัต ราการ
เปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอน
หรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีให้เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีทีถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื อมัน ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึนจึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนีสินดังกล่าว ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
การนําบริษทั ย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยทีนาํ มารวมเพือจัดทํางบการเงินรวมหรื อไม่
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2.

ข้ อมูลทัว ไป

2.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯจัดตังขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการลงทุน (Holding company) โดยมีฐานะเป็ นบริ ษทั ใหญ่
ของกลุ่มทิสโก้ ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี /49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน 2 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
2.2 ทุนเรือนหุ้น
หุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่ขอ้ กําหนดบางประการเกียวกับ
เงินปั นผลและบุริมสิ ทธิ อืนๆ ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เช่น ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จะได้รับเงินปั นผล
ในแต่ละปี ก่อนผูถ้ ือหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 1 บาท และมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลร่ วมกับผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ด้วย แม้บริ ษทั ฯมิได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญในปี ใด บริ ษทั ฯอาจจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
บุ ริม สิ ท ธิ ตามอัตราที ก ํา หนดดัง กล่ า วก็ไ ด้ ผูถ้ ื อหุ ้นบุ ริม สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ ใ นเงิ นปั นผลเฉพาะในปี ที บ ริ ษ ทั ฯ
ประกาศจ่ายเท่านันและไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลย้อนหลังสําหรับปี ทีบริ ษทั ฯมิได้ประกาศจ่าย และตังแต่
วันที  มิถุนายน 2552 ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ
2.3 สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 535 บริ ษทั ฯจะต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
2.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามมาตรา 9
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํา กัด โดยไม่รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที เกี ยวข้องทีจ่ายให้ก ับ
กรรมการซึงดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯด้วย
2.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษ ทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษ ทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลทีมีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม ซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจทีสาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึ งเทียบเคียง
กับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
3.

ข้ อมูลเพิม เติม

3. งบการเงินรวม
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึงรวมในการจัดทํางบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม  และ 5 มีดงั นี

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการลงทุน
เช่าซือและสิ นเชือรายย่อย
การบริ การ
ลีสซิ ง
เช่าซือและสิ นเชือรายย่อย
เช่าซือ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
49.00
99.99
99.99

99.98
99.99
99.99
99.99
99.99
49.00
99.99
99.99

การบริ การ
การบริ การ

ไทย
ไทย

99.99
99.97

99.99
-

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ไทย
จีน - ฮ่องกง

51.00
-

51.00
100.00

ชือบริ ษทั
บริษทั ย่อยทีบริษทั ฯถือหุ้นโดยตรง
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ ง จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิ ง จํากัด
บริ ษทั ไพรมัส ลีสซิง จํากัด
(อยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
บริษทั ย่อยทีบริษทั ฯถือหุ้นโดยอ้อม
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
TISCO Securities Hong Kong Limited
(อยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี)

(หน่วย: ร้อยละ)
อัตราร้อยละของการถือหุ้น
โดยบริ ษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม
255
255
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ในระหว่างปี  มีรายการเปลียนแปลงทีสาํ คัญในกลุ่มบริ ษทั ดังต่อไปนี
ก) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที ทรู๊ ป จํากัด จํานวน 9,997 หุ ้น
ในราคาหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท บริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวในอัตราร้อยละ
99.97 บริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตังกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 และใน
เดือนมีนาคม 2556 บริ ษทั ที ทรู๊ ป จํากัด ได้จดทะเบียนเปลียนชือบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด”
(ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1)
ข) ในเดือนตุลาคม  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO
Securities Hong Kong Limited (บริ ษทั ย่อย) เป็ นจํานวนเงิน  ล้านบาท
3. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม
เมือทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือการฟื นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก: ดอกเบียค้างรับ
หัก: ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
ดอลลาร์ฮ่องกง
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รวม
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

2556
มีระยะเวลา

รวม

เมือทวงถาม

2555
มีระยะเวลา

รวม

3,121,140
316,291

3,438,192
11,886
3,450,078

800,000
45,189,504
3,778,884
49,768,388
26,459
(3,000)
49,791,847

3,921,140
45,505,795
3,779,645
53,206,580
38,345
(3,000)
53,241,925

3,394,757
325,240
997
3,720,994
8,395
3,729,389

230,000
25,132,533
2,050,000
27,412,533
9,340
27,421,873

3,624,757
25,457,773
2,050,997
31,133,527
17,735
31,151,262

30
7
37
37

-

30
7
37
37

5,679
39,338
45,017
45,017

-

5,679
39,338
45,017
45,017

3,450,115

49,791,847

53,241,962

3,774,406

27,421,873

31,196,279
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม
เมือทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารพาณิ ชย์
รวม
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมในประเทศ

509,783
509,783
289
510,072

2556
มีระยะเวลา

รวม
-

เมือทวงถาม

509,783
509,783
289
510,072

565,745
565,745
239
565,984

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555
10
10

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) ทีมีภาระคําประกัน
เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อยในประเทศ

2555
มีระยะเวลา

รวม
-

565,745
565,745
239
565,984
(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทของการวางเป็ นประกัน
คําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทําสัญญาซือหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืน
ภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน ซึงมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
หลักทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซือคืนภาคเอกชน ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555
47,800
25,000
2,000

ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกันมีรายละเอียดดังนี

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555

ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

47,873
-
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3.3 ตราสารอนุพนั ธ์
3.3.1 ตราสารอนุพนั ธ์เพือค้า
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap
agreement) และสัญญาแลกเปลี ย นเงิ นตราต่า งประเทศ (Cross currency swap agreement) เพือเป็ น
เครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับเงินให้สินเชือ ดังนี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม

ประเภทความเสี ยง
อัตราแลกเปลียน
อัตราดอกเบีย
รวม


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

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
3.3.2 ตราสารอนุพนั ธ์เพือป้ องกันความเสี ยง
บริ ษ ทั ย่อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้เช่ า แบบลี ส ซิ ง ได้มี ก ารทํา สั ญญาแลกเปลี ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(Cross currency swap agreement) เพือเป็ นเครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับเงินกูย้ มื ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม

ประเภทความเสี ยง
อัตราแลกเปลียน
รวม


มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีสิน
4,637
4,723
4,637
4,723

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
343,081
343,081


มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีสิน
747
747

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
639,410
639,410

ทังนี ตราสารอนุพนั ธ์ขา้ งต้นทังหมดมีคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงิน
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3.4 เงินลงทุน
3.4.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนเพือ ค้ า - มูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเพือ ค้ า
เงินลงทุนเผือ ขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หลักทรัพย์อืน - หน่วยลงทุนในประเทศ
หลักทรัพย์อืน - หน่วยลงทุนต่างประเทศ
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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


-

23
23

5,637,810
938,819
658,492
27,604
763,957
(1,460)
8,025,222

4,139,976
172,137
1,202,853
26,965
812,737
(1,460)
6,353,208

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

,9
186,847
(20,801)
215,975

494,053
(45,829)
448,224
11,489,596

494,053
(47,741)
446,312
7,015,518

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม


หลักทรัพย์ เผือ ขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์อืน - หน่วยลงทุนต่างประเทศ

763,957
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3.4.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
ครบกําหนดภายใน
ไม่เกิน
 ปี
เงินลงทุนเผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภาคเอกชน
รวม
หัก: ค่าเผือ การด้อยค่า
รวม
ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนมา
หัก: ค่าเผือ การด้อยค่า
รวม
รวมตราสารหนี

2555
ครบกําหนดภายใน
ไม่เกิน
 ปี

 -  ปี

เกิน  ปี

รวม

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

 -  ปี

เกิน  ปี

รวม

4,136
143
4,279
(1)
4,278

3
30
33
33

-

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

50
129
(16)
163
4,441

58
(5)
53
86

-

50
187
(21)
216
4,527

3.4.3 เงินลงทุนทีมีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนีหลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนีหลักทรัพย์รัฐบาล

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม



2
,758
-

ภาระผูกพัน
คําประกันการใช้ไฟฟ้ า
หลักประกันการใช้ยอดได้ดุล
การหักบัญชี

3.4.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทีประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม 
ราคาทุน
7,060

บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
(1)

มูลค่า
ยุติธรรม

-

ค่าเผือ
การปรับมูลค่า
เงินลงทุน(1)
7,060

ค่ าเผือการปรั บมูลค่ าเงินลงทุนคํานวณจากมูลค่ าของเงินลงทุนหั กมูลค่ าหลักประกัน
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม 
ราคาทุน
7,060

บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
(1)

มูลค่า
ยุติธรรม

-

ค่าเผือ
การปรับมูลค่า
เงินลงทุน(1)
7,060

ค่ าเผือการปรั บมูลค่ าเงินลงทุนคํานวณจากมูลค่ าของเงินลงทุนหั กมูลค่ าหลักประกัน

3.4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อืนทีบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคารถือหุ ้นตังแต่ร้อยละ 1 ขึนไปของ
จํานวนหุ น้ ทีออกจําหน่ายแล้วของนิติบุคคลนัน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที  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


จํานวน
มูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชีของ
เงินลงทุนที
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาํ ระ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)


จํานวน
มูลค่าสุ ทธิ ตาม
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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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริ ษทั

บริษัทย่อยทีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน
เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิ ง จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ ง จํากัด
บริ ษทั ไพรมัส ลีสซิ ง จํากัด
(อยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหลักทรัพย์ทีลงทุน
ณ วันที  ธันวาคม
2556
2555

สัดส่ วนการถือหุน้
ณ วันที  ธันวาคม


(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ณ วันที  ธันวาคม



เงินปั นผลรับ
สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม



ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการลงทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

.9
.
.

.9
.
.

15,195
1,075
110

13,294
1,075
110

655
458
309

1,238
260
335

เช่าซื อและ
สิ นเชือรายย่อย
การบริ การ

หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

.99
99.99
.

.99
99.99
.

3
270
22

3
270
22

15

-

เช่าซื อและ
สิ นเชือรายย่อย
ลีสซิ ง
เช่าซื อ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

.

.

137

137

-

-

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

.
.

.
.

73
142

73
142

2
-

2
-

การบริ การ
การบริ การ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
-

.
.

.
-

5
1
17,033

5
15,131

20
1,459

1,835

(109)
16,924

(109)
15,022

หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ

3.6 เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนีแ ละดอกเบีย ค้ างรับ
3.6.1 จําแนกตามประเภทเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


80,719,897
232,863,826
7,996,365
(28,616,716)
(812,720)
292,150,652
535,851
(6,354,337)
286,332,166

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
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66,608,275
201,220,750
6,020,564
(24,996,296)
(537,616)
248,315,677
352,769
(5,121,518)
(3)
243,546,925
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม



เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี
เงินให้สินเชือ
บวก: ดอกเบียค้างรับ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ

3,986,000
3,986,000

3,841,000
3,841,000

3.6.2 จําแนกตามสกุลเงินและถินทีอยูข่ องลูกหนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
สุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี

ในประเทศ
288,869,292
-


ต่างประเทศ
3,281,360

รวม
288,869,292
3,281,360

288,869,292

3,281,360

292,150,652

ในประเทศ
245,252,517
-


ต่างประเทศ
3,063,160

รวม
245,252,517
3,063,160

245,252,517

3,063,160

248,315,677
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม

เงินบาท
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
สุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี

ในประเทศ
3,986,000


ต่างประเทศ
-

รวม
3,986,000

3,986,000

-

3,986,000

ในประเทศ
3,841,000


ต่างประเทศ
-

รวม
3,841,000

3,841,000

-

3,841,000

3.6.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณู ปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่ วนบุคคล
เพือธุรกิจเช่าซื อ
สิ นเชือทะเบียนรถยนต์
เพือทีอยูอ่ าศัย
อืนๆ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
และดอกเบียค้างรับ

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

ส่ วนของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร
กล่าวถึง
ตํากว่า
เป็ นพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสู ญ
71,195
23,157
2,795
538,751
140,002
39,767
16,035
152,775
25,901
10,997
11,912
630,004
97,881
78,089
1,777

ส่ วนของ
บริ ษทั ย่อยอืน

รวม

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

-

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

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
-

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

10,772,161
552,065
11,324,226
42,796

189,159,400
14,424,496
1,428,192
2,402,898
292,150,652
535,851

259,594,595

17,466,448

3,086,265

995,894

176,279

281,319,481

11,367,022

292,686,503
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณู ปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่ วนบุคคล
เพือธุรกิจเช่าซื อ
สิ นเชือทะเบียนรถยนต์
เพือทีอยูอ่ าศัย
เพือธุรกิจหลักทรัพย์
อืนๆ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
บวก: ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
และดอกเบียค้างรับ

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

ส่ วนของ
บริ ษทั ย่อยอืน

ส่ วนของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร
กล่าวถึง
ตํากว่า
เป็ นพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสู ญ
43,949
5,272
679
373,478
52,954
12,397
29,385
115,489
23,251
10,735
248,997
424,872
35,029
14,633
3,967

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

-

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

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
-

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

7,632,443
2,015,355
1,432
9,649,230
30,503

162,194,642
11,893,335
1,455,595
1,432
5,081,102
248,315,677
352,769

224,019,692

12,194,957

1,861,251

487,756

425,057

238,988,713

9,679,733

248,668,446

3.6.4 จําแนกตามประเภทการจัดชันของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร

เงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชันปกติ
- จัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
- จัดชันตํากว่ามาตรฐาน
- จัดชันสงสัย
- จัดชันสงสัยจะสูญ
เงินสํารองส่วนเกิน
รวม
(1)

(2)

รวม

เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี
และดอกเบีย
ค้างรับ
259,595
17,466
3,086
996
176
281,319


ยอดสุ ทธิ ทีใช้
ในการตังค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญ
235,950
17,189
3,083
988
107
257,317

ณ วันที  ธันวาคม

ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ(1) (2)
3,259
1,121
944
279
63
109
5,775

เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี
และดอกเบีย
ค้างรับ
224,020
12,195
1,861
488
425
238,989

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดสุ ทธิ ทีใช้
ในการตังค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญ
203,954
11,873
1,845
477
193
218,342

ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ(1) (2)
2,752
1,024
556
136
216
4
4,688

ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื อแก่ ลกู หนีค าํ นวณจากมูลหนีห ลังหั กมูลค่ าหลักประกันตามเกณฑ์ ในประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ยกเว้ น
กรณี ของลูกหนีต ามสัญญาเช่ าซื อและสัญญาเช่ าการเงิน ธนาคารทิ สโก้ จะไม่ นาํ มูลค่ าหลักประกันมาหั กจากยอดหนีเ งินต้ นคงค้ าง)
ณ วันที 31 ธันวาคม 6 ธนาคารทิ สโก้ มีสาํ รองส่ วนที เกินกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ที สนส./ จํานวน 2,345 ล้ านบาท (ณ วันที  ธั นวาคม 5
จํานวน , ล้ านบาท) โดยธนาคารทิ สโก้ ได้ จัดสรรสํารองส่ วนที เกินกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่ าวจํานวน 2,236 ล้ านบาท (ณ วันที  ธั นวาคม
5 จํานวน , ล้ านบาท) ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร ายตัว ซึ งเมื อรวมกับยอดเงิ นสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 3,430 ล้ านบาท (ณ วันที  ธั นวาคม
5 จํานวน , ล้ านบาท) จะทําให้ ยอดเงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.ทังสิ นมีจาํ นวน 5,666 ล้ านบาท (ณ วันที  ธันวาคม 5 จํานวน , ล้ านบาท)
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จัดชันปกติ
จัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสัย
จัดชันสงสัยจะสูญ
(1)

()

อัตราทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
เงินให้สินเชืออืน (2)
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (1)
ณ วันที  ธันวาคม
ณ วันที  ธันวาคม

2555

2555
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.

3.6.5 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมีลูกหนีภายใต้สัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงินรวม 211,655 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2555: 181,900 ล้านบาท) ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื อสําหรับรถยนต์ และสัญญาเช่า
การเงินสําหรับเครื องจักรและอุปกรณ์เพือการประกอบธุ รกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1
ถึง 7 ปี และส่ วนใหญ่คิดดอกเบียในอัตราร้อยละคงทีตามทีระบุในสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ *
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ**

ไม่เกิน 1 ปี
71,354
(11,012)
(93)
60,249

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน  ปี
หนีทีไม่
แต่ไม่เกิน  ปี
มากกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดรายได้
155,991
7,216
6,300
(15,307)
(225)
(1,848)
(719)
(1)
139,965

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

6,991

4,451

รวม
240,861
(28,392)
(813)
211,656
(3,204)
208,451

* สุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงที เกิดขึน เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื อรอตัดจ่ าย
** ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญดังกล่ าวในส่ วนของบริ ษัทย่ อยที ประกอบธุ รกิ จธนาคารได้ รวมค่ าเผื อหนี ส งสั ยจะสู ญจากการจั ดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขันตํา
ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร ายตัวแล้ ว
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(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ *
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ**

ไม่เกิน 1 ปี
61,807
(9,83)
(30)

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม 
จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน  ปี
หนีทีไม่
แต่ไม่เกิน  ปี
มากกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดรายได้
134,904
6,579
3,951
(13,650)
110
(1,430)
(505)
(2)
(1)

51,944

120,749

6,687

2,520

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

รวม
207,241
(24,803)
(538)
181,900
(2,915)
178,985

* สุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงที เกิดขึน เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื อรอตัดจ่ าย
** ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญดังกล่ าวในส่ วนของบริ ษัทย่ อยที ประกอบธุ รกิ จธนาคารได้ รวมค่ าเผื อหนี ส งสั ยจะสู ญจากการจั ดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขันตํา
ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร ายตัวแล้ ว

3.6.6 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีระงับการรับรู้รายได้ของบริ ษทั ย่อย
ธนาคารทิสโก้
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีระงับการรับรู้รายได้ (1)
()
()

มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ธปท.( ) ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555
5,328
3,441

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ของธนาคารทิสโก้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555
5,328
3,454

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

บริ ษทั ย่อยอืน
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ สัญญาเช่าทางการเงิน
และลูกหนีเงินให้กยู้ มื อืนทีระงับการรับรู ้รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
2555
752
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3.6.7 รายได้ดอกเบี ยรอตัดบัญชี ซ ึ งแสดงเป็ นรายการหักจากยอดเงิ นต้นของเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี ของ
บริ ษทั ย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
2556

28,617
24,996

รายได้ดอกเบียรอตัดบัญชี (1)
(1)

จํานวนดังกล่ าวได้ รวมรายได้ ดอกเบีย รอตัดบัญชี ของสัญญาเช่ าซื อและสัญญาเช่ าการเงินซึ งแสดงสุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่าย
ทางตรงทีเกิดขึน เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื อ
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3.6.8 การปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหาของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม


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

388
376
376
-

159
120
120
-

4
2
-

4
3
2

ข้อ มู ล สํ า หรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 ที เ กี ย วข้อ งกับ ลู ก หนี ที ผ่า นการปรั บ
โครงสร้างมีดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
38
53
266
487

รายได้ดอกเบียจากลูกหนีทีปรับโครงสร้างหนี
จํานวนเงินต้นและดอกเบียทีได้รับชําระ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนีทีมี
การปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหาแล้วดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม

จํานวนราย
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนีทีมี
การปรับโครงสร้างหนีแล้ว

1,099
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จํานวนเงิน
665

จํานวนราย
1,135

จํานวนเงิน
735
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3.7 ค่ าเผือ หนีส งสั ยจะสู ญ / ค่ าเผือ การปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี
3.7. ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ - จําแนกตามการจัดชันของลูกหนี

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสู ญตังเพิม
ในระหว่างปี
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสู ญตังเพิม (ลด)
ในระหว่างปี
โอนจากค่าเผือการลดมูลค่า
ของทรัพย์สินรอการขาย
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
2,948,779

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
1,112,046

484,378
(1,458)
3,431,699

175,311
(36,569)
1,250,788

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ตํากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสู ญ
631,044
177,401
248,808
1,191,378
(735,664)
1,086,758

2,806,117
(2,606,025)
377,493

สํารองส่ วนเกิน
3,440

,149
(396,309)
98,648

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
237,316

(443,520)

892,124

708,783

1,469,707

(1,270)
2,948,779

(17,394)
1,112,046

(547,422)
631,044

(1,388,260)
177,401

5,008,844
(3,776,025)
6,354,337
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม 
ตํากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสู ญ
469,683
95,954
219,966

ปกติ
3,393,569

105,511
108,951

รวม
5,121,518

สํารองส่ วนเกิน
3,863

รวม
4,420,351

135,095

(10,058)

2,752,131

(106,253)
248,808

9,635
3,440

9,635
(2,060,599)
5,121,518

3.7.2 ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ - จําแนกตามประเภทการกันเงินสํารอง

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม ใน
ระหว่างปี
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี
2,255,585

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุ่มสิ นเชือ
สํารองส่วนเกิน
2,862,493
3,440

1,319,471
(493,474)
3,081,5
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3,583,86
(3,282,551)
3,163,804

105,5
108,9

(หน่วย: พันบาท)

รวม
5,121,518
5,008,844
(3,776,025)
6,354,337
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(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม (ลด)
ในระหว่างปี
โอนจากค่าเผือการลดมูลค่า
ของทรัพย์สินรอการขาย
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี
1,874,151

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุ่มสิ นเชือ
สํารองส่วนเกิน
2,542,337
3,863

รวม
4,420,351

490,531

2,271,658

(10,058)

2,752,131

(109,097)
2,255,585

(1,951,502)
2,862,493

9,635
3,440

9,635
(2,060,599)
5,121,518

3.7.3 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


4,258
2,774
1,285
908

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

3.8 การจัดคุณภาพสิ นทรัพย์
3.8.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยทีประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร

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

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที  ธันวาคม


-

ราคาทุน
ณ วันที  ธันวาคม


1
1
6
6

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


1
1
6
6

(1)

ค่ าเผือผลขาดทุนคํานวณจากมูลค่ าเงินลงทุนหั กมูลค่ าหลักประกัน

(2)

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 รายงานของ
ผู้สอบบัญชี ระบุว่ามีปัญหาเกียวกับการดําเนินงานต่ อเนืองหรื อบริ ษัทที ผิดนัดชําระค่ าดอกเบีย
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3.8.2 สิ น ทรั พ ย์จ ัด ชั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยของบริ ษัท ย่ อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ
การธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คุณภาพสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคาร
จัดประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นดังนี

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (1)
ณ วันที  ธันวาคม
ลูกหนีจดั ชันปกติ
ลูกหนีจดั ชันกล่าวถึงพิเศษ
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




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 และเงินให้ สินเชื อแก่ สถาบันการเงิน (ซึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึงของ
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน - สิ นทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน)

3.8.3 สิ นทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อทีกนั สํารอง
เป็ นกลุ่มลูกหนี (Collective Approach) ของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร
มูลหนี
ณ วันที  ธันวาคม


ลูกหนีจดั ชันปกติ
ลูกหนีจดั ชันกล่าวถึงพิเศษ
ลูกหนีจดั ชันตํากว่ามาตรฐาน
ลูกหนีจดั ชันสงสัย
ลูกหนีจดั ชันสงสัยจะสูญ
รวม
(1)
(2)

()

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

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

ยอดสุ ทธิ ทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ()
ณ วันที  ธันวาคม



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

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

อัตราทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ(2)
ณ วันที  ธันวาคม


(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

0.58
4.67
22.95
23.13
22.75

0.77
6.56
24.24
21.65
21.90

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ()
ณ วันที  ธันวาคม



1,049
732
637
213
16
2,647

1,227
717
414
111
9
2,478

บริ ษัทย่ อยที ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ 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 าสํารองขันตํา ตาม
เกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร ายตัวแล้ว
ค่ าเผือหนี ส งสัยจะสูญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขันตํา ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนี ร ายตัวแล้ ว
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3.8. ลู ก หนี ที ม ีปั ญหาเกี ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ
การธนาคาร
จํานวนรายลูกหนี
ณ วันที  ธันวาคม


1. บริ ษทั จดทะเบียนทีเข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริ ษทั อืนทีมิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีผล
การดําเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนทีเข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
. บริ ษทั จดทะเบียนทีอยูร่ ะหว่าง
การฟื นฟูการดําเนินงาน
. บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนี
หรื อผิดนัดชําระหนี
. บริ ษทั ทีรายงานผูส้ อบบัญชีระบุวา่ มี
ปัญหาเกียวกับความดํารงอยูข่ องกิจการ
รวม

มูลหนี
ณ วันที  ธันวาคม


ล้านบาท
ล้านบาท

หลักประกัน
ณ วันที  ธันวาคม


ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญที
บันทึกในบัญชีแล้ว
ณ วันที  ธันวาคม


ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

250

-

142

-

132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

250

-

142

-

132

3.8. สิ นทรั พย์จดั ชันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ของ
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทีอยูใ่ นประเทศไทย

มูลหนีจดั ชันสงสัยจะสูญ

ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์
และดอกเบียค้างรับ
ณ วันที  ธันวาคม


1
-

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ทีตอ้ งตังตามเกณฑ์ กลต.
ณ วันที  ธันวาคม


1

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในบัญชี
ณ วันที  ธันวาคม


1

3.8. ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี เงินให้กูย้ ืมอืนของบริ ษทั ย่อยอืนจําแนก
ตามประเภทการจัดชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกหนีจดั ชันปกติ
ลูกหนีจดั ชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนีจดั ชันตํากว่ามาตรฐาน
ลูกหนีจดั ชันสงสัย
ลูกหนีจดั ชันสงสัยจะสูญ
รวม

มูลค่าลูกหนี
ณ วันที  ธันวาคม


9,632
8,768
984
556
353
180
270
98
86
46
9,648
11,325
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ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ณ วันที  ธันวาคม


172
199
130
92
143
76
99
41
36
25
580
433

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าลูกหนี - สุ ทธิ
ณ วันที  ธันวาคม


9,460
8,569
854
464
210
104
171
57
50
21
10,745
9,215
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3. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม
2556
5

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
รวมทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ
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239,700
(236,296)
3,403

239,700
239,700

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

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

25,578
4,822,600
(4,782,369)
65,809
142,938

30,479
3,169,985
(3,174,886)
25,578
290,731

18,198
918
(936)
18,180
124,758

49,861
1,268
(32,931)
18,198
272,533
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3.10 อสั งหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน
งบการเงินรวม


มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
อืนๆ
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

304
16,850
(298)
16,856

952
(648)
304

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ


(ปรับปรุ งใหม่)
764,271
,
18,899
116,916
783,170
764,271

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นอาคารชุดสํานักงานให้เช่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ณ สิ นปี
 โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) วิธีคาํ นวณมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ทีเป็ น
กระแสเงินสด (discounted cash flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการ
ประเมินราคาดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(capitalisation rate) อัตราคิดลด (discount rate) อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า และรายการอืนทีเกียวข้อง

A 8 - 56
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ราคาทุน:
ณ วันที  มกราคม 2555
ซื อเพิม/โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ซื อเพิม/โอนเข้า
โอนค่าเสื อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ส่ วนเพิมจากการตีราคา
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื อมราคาสะสม:
ณ วันที  มกราคม 2555
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมส่ วนทีโอนเข้า
โอนค่าเสื อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที 1 มกราคม 2555
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม:
2555
2556

3.11 ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์

,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509

344,250
(344,250)
2,152,000

ทีดิน

1,320,127
(344,250)
,176,123
2,152,000

อาคารชุดสํานักงาน
และส่ วนปรับปรุ ง

สิ นทรัพย์ซ ึ งแสดงมูลค่า
ตามราคาทีตีใหม่
สิ นทรัพย์ทีใช้ใน
การดําเนินงาน
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1,197,763
1,133,684
122,897

(585,238)
661,895

(9,901)
1,156,885
90,248
-

1,059,793
106,993

2,257,556
46,528
(13,515)
2,290,569
78,028
(1,583,805)
784,792

139,052
125,941
118,286

(6,523)
880,565

(16,515)
800,291
86,797
-

714,616
102,190

853,668
89,727
(17,163)
926,232
80,180
(7,561)
998,851

สิ นทรัพย์ทีใช้ในการดําเนินงาน
อาคารและ
เครื องตกแต่งติดตัง
อาคารชุดสํานักงาน
คอมพิวเตอร์ และ
และส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์

67,039
49,916
56,725

(14,625)
87,672

(8,869)
81,049
21,248
-

70,719
19,199

137,758
2,076
(8,869)
130,965
28,423
(14,991)
144,397

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ซ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

งบการเงินรวม

1,646
16,922
2,552

-

-

-

1,646
3,816,519
(3,801,243)
16,922
5,519,475
(5,533,845)
2,552

สิ นทรัพย์ทีมีไว้
ให้เช่าในอนาคต
และมีไว้เพือขาย

24,739
36,196
34,331

(19,831)
39,986

(9,561)
39,105
20,712
-

31,017
17,649

55,756
29,106
(9,561)
75,301
18,849
(19,833)
74,317

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

3,153
4,213
7,445

(2,256)
3,096

(848)
1,834
3,518
-

1,129
1,553

4,282
2,825
(1,060)
6,047
7,716
(3,222)
10,541

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ทีมีไว้ให้เช่าตามสัญญา
เช่าดําเนินงาน

247,584
222,523

1,450,901
1,384,381
2,511,745
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(628,473)
1,673,214

(45,694)
2,079,164
222,523
344,250
(344,250)

1,877,274
247,584

3,328,175
3,986,781
(3,851,411)
3,463,545
7,052,798
(344,250)
1,176,123
(7,163,257)
4,184,959

รวม

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ซ ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาทีตีใหม่

สิ นทรัพย์ซ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

อาคารชุด
สํานักงานและ
ส่ วนปรับปรุ ง

อาคารชุด
สํานักงานและ
ส่ วนปรับปรุ ง

-

351,623
1,700
-

105,037
40,360
(30)

56,742
1,390
-

513,402
43,450
(30)

313,088
(30,136)
,745
-

353,323
1,123
(344,950)

145,367
19,052
(258)

58,132
2,414
(1,670)

556,822
335,677
(30,136)
288,745
(346,878)

571,697

9,496

164,161

58,876

804,230

-

43,245
14,074
-

46,935
47,952
(2)

12,855
11,491
-

103,035
73,517
(2)

30,136
(30,136)
-

57,319
14,175
(61,998)

94,885
36,064
(47)

24,346
11,751
(1,304)

176,550
61,990
30,137
(30,137)
(63,349)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:

-

9,496

130,902

34,793

175,191

ณ วันที 1 มกราคม 5

-

308,378

58,102

43,887

410,367

ณ วันที 31 ธันวาคม 5

-

296,004

50,482

33,786

380,272

571,697

-

33,259

24,083

629,039

ราคาทุน:
ณ วันที 1 มกราคม 2555
ซือเพิม/โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ซือเพิม/โอนเข้า
โอนค่าเสื อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ส่วนเพิมจากการตีราคา
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื อมราคาสะสม:
ณ วันที 1 มกราคม 5
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 5
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมส่ วนทีโอนเข้า
โอนค่าเสื อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/โอนออก

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม:

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

2555

73,517

2556

61,990
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ณ วันที  ธันวาคม  บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนและเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในการ
บันทึกมูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับสิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุ ดสํานักงานจากเดิมทีแสดงด้วยวิธี
ราคาทุนเป็ นราคาทีตีใหม่ ซึ งคือมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันทีประเมิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั
ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในวันที  พฤศจิกายน
2556 โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) การเปลียนนโยบายการบันทึกมูลค่าอาคารชุดสํานักงานนี ได้ใช้
วิธีเปลี ยนทันทีเป็ นต้นไป ดังนัน ค่าเสื อมราคาของอาคารชุ ดสํานักงานของปี  จึงคิดจากวิธีราคาทุน
และจะเริ ม คิ ดจากราคาที ตีใ หม่ต งั แต่ต้นปี  ทัง นี การเปลี ย นแปลงนโยบายการบัญชี ดัง กล่ า วไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี หากได้มีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีต งั แต่ตน้ ปี
หากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จะเป็ นดังนี

อาคารชุดสํานักงานสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
975,877
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
282,952
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3.12 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที  ธันวาคม 6 และ 5 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

724,472
(612,508)
111,964

213,586
(156,634)
56,952

675,460
(548,751)
126,709

177,280
(132,072)
45,208

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ 5
แสดงได้ดงั นี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จําหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
2556

126,709
182,317
49,012
22,325
(750)
(63,757)
(77,183)
111,964
126,709

A 8 - 60

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
2556

45,208
,427
7,505
36,306
(24,562)
(24,724)
56,952
45,208
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3.13 สิ นทรัพย์อนื

ลูกหนีสาํ นักหักบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิมสุทธิ
ดอกเบียค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
ภาษีเงินได้รอขอคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
ลูกหนีอืน
เงินปันผลค้างรับ
สิ นทรัพย์อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์อืน

งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


271,516
136,065
577,447
1,551,171
53,518
31,867
210,915
277,240
21,302
367,904
47,628
41,403
603,072
594,595
4,000
688,169
335,930
2,477,567
3,336,175

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม


1,086
6,256
74,000
88,652
4,080
4,080
8,025
68,369
28,000
155,560
126,988

3.14 เงินรับฝาก
3.14.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม


เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมือทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมือสินระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม

A 8 - 61

2,480,901
40,751,442

2,762,373
28,140,151

12,917,074
20,938,222
201,249
187,351,865
264,640,753

14,063,664
1,153,580
167,791
173,535,780
219,823,339
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3.14. จําแนกตามระยะเวลาทีเหลือของสัญญาเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม


264,152,811
219,591,744
487,942
231,595
219,823,339
264,640,753

ไม่เกิน 1 ปี *
เกิน 1 ปี
รวมเงินรับฝาก
*

รวมสัญญาที ครบกําหนดแล้ ว

3.14.3 ณ วันที  ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากทังจํานวนเป็ นเงินฝากทีเป็ นเงิ นบาทของผูฝ้ ากทีมี
ถินฐานอยูใ่ นประเทศ
3.5 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (หนีส ิ น)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือการฟื นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน
รวม

เมือทวงถาม

6
มีระยะเวลา

รวม

4,192,940
2,482,474
6,675,414

26,118
1,222,224
532,520
8,246,416
10,027,278

26,118
5,415,164
532,520
10,728,890
16,702,692

เมือทวงถาม

5
มีระยะเวลา

รวม

3,401,343
444,380
3,845,723

28,857
1,723,541
1,915,131
6,457,356
10,124,885

28,857
5,124,884
1,915,131
6,901,736
13,970,608
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม

ในประเทศ
สถาบันการเงินอืน
รวม

เมือทวงถาม

6
มีระยะเวลา

-

-

A 8 - 62

รวม
-

เมือทวงถาม

5
มีระยะเวลา

-

200,000
200,000

รวม
200,000
200,000
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3.6 ตราสารหนีท อี อกและเงินกู้ยมื
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม



งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


เงินกูย้ มื ในประเทศ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิไม่มีประกัน
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิไม่มีประกัน
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิมีผคู ้  าํ ประกัน
ตัว แลกเงิน
ตัว สัญญาใช้เงิน
รวม

8,243,000
28,566,000
,000,000
6,273,822
797
44,083,619

8,243,000
5,828,200
13,805,253
797
27,877,250

6,128,000
6,128,000

6,311,631
6,311,631

3.6. หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิไม่มีประกัน
ช่วงเวลา
ทีออกหุ ้นกู้

บริ ษทั
ทีออกหุ ้นกู้

ประเภท
หุ ้นกู้

จํานวนหน่วย
ณ วันที  ธันวาคม


(หน่วย)
(หน่วย)
2 ล้าน
2 ล้าน

มูลค่า
ทีตราไว้
(บาท)

ยอดคงเหลือ
ในงบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,0
2,0

ปี ทีครบ
กําหนด

อัตราดอกเบีย

ปี 

ธนาคารทิสโก้

หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ด้อยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน

ปี 

ธนาคารทิสโก้

หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ด้อยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน

2 ล้าน

2 ล้าน

,

2,000

2,000

ปี 62

ปี 

ธนาคารทิสโก้

 ล้าน

 ล้าน

,

1,000

1,000

ปี 2563

ปี 

ธนาคารทิสโก้

 ล้าน

 ล้าน

,

1,000

1,000

ปี 2563

อัตราดอกเบียคงที
ร้อยละ 4.80 ต่อปี

ปี 5

ธนาคารทิสโก้

 ล้าน

 ล้าน

,

1,000

1,000

ปี 2565

อัตราดอกเบียคงที
ร้อยละ 4.85 ต่อปี

ปี 5

ธนาคารทิสโก้

หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ด้อยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ด้อยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ด้อยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ด้อยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน

1,243,000

1,243,000

,

1,243

1,243

ปี 2565

อัตราดอกเบียคงที
ร้อยละ 4.60 ต่อปี

8,243

8,243

รวม

,

A 8 - 63

ปี 62

อัตราดอกเบียคงที
ร้อยละ . ต่อปี
ระยะเวลาตังแต่ปีที 1
ถึง ปี ที 3, ร้อยละ 6.
ต่อปี ระยะเวลาตังแต่
ปี ที 4 ถึง ปี ที 7 และ
ร้อยละ 6. ต่อปี
ระยะเวลาตังแต่ปีที 8
ถึงปี ที 10
อัตราดอกเบียคงที
ร้อยละ . ต่อปี
ระยะเวลาตังแต่ปีที 1
ถึง ปี ที 3, ร้อยละ 5.5
ต่อปี ระยะเวลาตังแต่
ปี ที 4 ถึง ปี ที 7 และ
ร้อยละ 6. ต่อปี
ระยะเวลาตังแต่ปีที 8
ถึงปี ที 10
อัตราดอกเบียคงที
ร้อยละ . ต่อปี
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3.6. หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิไม่มีประกัน
ช่วงเวลา
ทีออกหุ ้นกู้

บริ ษทั ทีออกหุ ้นกู้

ประเภทหุ ้นกู้

ปี 5

ธนาคารทิสโก้

ปี 5

ธนาคารทิสโก้

ปี 5

ธนาคารทิสโก้

ปี 6

ธนาคารทิสโก้

ปี 6

ธนาคารทิสโก้

ปี 6

ธนาคารทิสโก้

ปี 6

ธนาคารทิสโก้

ปี 6

ธนาคารทิสโก้

ปี 6

ธนาคารทิสโก้

หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีประกัน

รวม

จํานวนหน่วย
ณ วันที  ธันวาคม


(หน่วย)
(หน่วย)
- 4,324,300

มูลค่า
ทีตราไว้
(บาท)
1,000

ยอดคงเหลือ
ในงบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


(ล้านบาท) (ล้านบาท)
4,324

ปี ทีครบ
กําหนด

อัตราดอกเบีย

ปี 6

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.50 ต่อปี

-

1 ล้าน

1,000

-

1,000

ปี 6

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.50 ต่อปี

-

,

1,000

-

504

ปี 6

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.50 ต่อปี

16,166,000

-

1,000

16,166

-

ปี 7

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
2.80 - 3.15 ต่อปี

3,000,000

-

1,000

3,000

ปี 

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.15 ต่อปี

3,500,000

-

1,000

3,500

-

ปี 7

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.15 ต่อปี

3,000,000

-

1,000

3,000

-

ปี 7

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.10 ต่อปี

2,600,000

-

1,000

2,600

-

ปี 7

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.05 ต่อปี

300,000

-

1,000

300

-

ปี 7

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3.10 ต่อปี

28,566

5,828

.6. หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิมีผคู้  าํ ประกัน
ณ วันที 1 ธันวาคม  และ  ธันวาคม  บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหุ้นกูร้ ะยะยาวไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
และมีผคู้  าํ ประกัน ดังนี
ช่วงเวลา
ทีออกหุ ้นกู้

บริ ษทั ทีออกหุ ้นกู้

ปี 

บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ ง จํากัด

ปี 

บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ ง จํากัด

จํานวนหน่วย
ณ วันที  ธันวาคม


(หน่วย)
(หน่วย)
,000
650,000

-

มูลค่า
ทีตราไว้
(บาท)
1,000
1,000

รวม

A 8 - 64

ยอดคงเหลือ
ในงบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
350
650

-

1,000

-

ปี ทีครบ
กําหนด

อัตราดอกเบีย

ปี 8

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
3. ต่อปี

ปี 60

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
. ต่อปี
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3.6.4 ตัว แลกเงิน
ตัว แลกเงิ นประกอบด้วยตัว แลกเงิ นทีมีอตั ราดอกเบียคงที และอัตราดอกเบี ยลอยตัวซึ งทยอย ครบ
กําหนดชําระในปี 6 ถึงปี 2558 โดยตัว แลกเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีมีอตั ราดอกเบียอยูใ่ นระหว่าง
อัตราร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี
3.17 สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมือออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี

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

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

A 8 - 65

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม


242,830
205,141
22,468
18,8
9,150
8,342
(6,258)
(5,218)
(13,0)
12,097
251,556
242,830
81,527
82,983
334,539
324,357
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม


59,889
49,069
3,866
3,542
2,212
1,745
(1,684)
(3,670)
5,209
60,289
59,889
11,197
11,547
71,836
71,086
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ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2556 และ  สรุ ปได้ดงั นี

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม


28,
53,284
11,411
9,373
8,
48,050

62,657

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม


4,560
8,168
2,539
1,894
1,118
8,217

10,062

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสะสมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยทีรับรู้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและรับรู้เป็ นส่ วนหนึ งของกําไรสะสม ณ วันที  ธันวาคม  และ  มี
จํานวนประมาณ  ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ล้านบาท และ 14
ล้านบาท ตามลําดับ)
สมมติฐานทีสาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนเฉลีย
อัตราเงินเฟ้ อเฉลีย

255
. - .
.
.

255
3. - 4.21
4.39
3.50

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255

. - .
3.09 - 4.20
.
.39
.
.

3.8 หนีส ิ นอืน

เจ้าหนีสาํ นักหักบัญชี
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายและภาษีอืนๆ ค้างจ่าย
ค่าเบียประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีพกั เจ้าหนี
เจ้าหนีอืน
หนีสินอืนๆ
รวมหนีสินอืน

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม


298,874
852,369
315,964
353,942
819,656
885,727
950,012
550,733
2,438,450
2,089,089
583,941
579,873
95,479
59,271
268,105
212,579
5,583,583
5,770,481
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม


44,506
61,177
977,292
683,250
65
60
1,021,863
744,487
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ งเป็ นโบนัสสําหรับพนักงานและผูบ้ ริ หารซึ งเป็ นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ส่ วนหนึงของผลตอบแทนดังกล่าวเป็ นโบนัสประจําปี ซึ งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ น้ ของบริ ษทั ฯสําหรับพนักงานทีการปฏิบตั ิงานมีผลต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯเพือเพิมแรงจูงใจ
ในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างเสริ มความมีส่วนร่ วมต่อบริ ษทั ฯโดยโบนัสประจําปี บางส่ วนที
พนักงานมีสิทธิ จะได้รับดังกล่าวนันจะมีการกันส่ วนไว้เพือจ่ายจริ งในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้า ทังนีการ
จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็ นเงินสด โดยคํานวณจากราคาหุ ้นถัวเฉลียรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันทีให้
สิ ทธิ จนถึ งวันทีจ่ายชําระเป็ นเกณฑ์ ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอด
คงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวทีให้สิทธิ เป็ นจํานวนเงินประมาณ  ล้านบาท
และ  ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ:  ล้านบาท และ  ล้านบาท ตามลําดับ)
3.9 เงินกองทุนทีต ้ องดํารงไว้ตามกฎหมาย
3.9. วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั คือ การดํารงไว้ซ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื อง และการดํารงเงิ นกองทุ นตามกฎหมาย เงิ นสดสภาพคล่ อง และอื นๆ ตามข้อกํา หนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อหน่วยงานกํากับดูแลอืนทีเกียวข้อง
3.9. ธนาคารทิสโก้ ดํารงเงิ นกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดาํ รงเงินกองทุนต่อ
สิ นทรัพย์เสี ยงตามเกณฑ์การดํารงเงิ นกองทุนตามวิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)
สําหรับสิ นเชือเช่าซือรายย่อย สิ นเชือธุรกิจรายใหญ่ ฐานะทีเกียวข้องกับตราสารทุนและสิ นทรัพย์อืน
สําหรับเงินกองทุน ณ วันที  ธันวาคม 2556 และ 5 นัน ธนาคารทิสโก้ได้มีการจัดสรรเงิน
สํารองส่ วนเกินจากการจัดชันเพือเป็ นส่ วนหนึงของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่ วนนี ท งั หมดจะถูก
จัดสรรตามสัดส่ วนเข้าเป็ นเงินกองทุนชันที  และเงินกองทุนชันที  ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
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เงินกองทุนทีตอ้ งดํารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที  ธันวาคม
2555 (1)

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)

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

(หน่วย: ร้อยละ)

ณ วันที  ธันวาคม
อัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที  ทีเป็ นส่ วนของ
เจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
เงินกองทุนชันที  ต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
เงินกองทุนทังหมดต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
(1)


ธนาคารทิสโก้ กฎหมายกําหนด
9.15
9.15
13.37

4.50
6.00
8.50

 (1)
ธนาคารทิสโก้ กฎหมายกําหนด
8.51
12.79

4.25
8.50

อัตราส่ วนการดํารงเงิ นกองทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คํานวณตามหลักเกณฑ์ Basel II

3.9. เพือให้เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส./ เรื องหลักเกณฑ์การกํากับแบบ
รวมกลุ่ม ลงวันที  มิถุนายน  บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุ่ม
ธุ รกิจทางการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน 6 ไว้ใน Website ของบริ ษทั ฯเมือวันที  ตุลาคม 6
แล้ว
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3.20 ส่ วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการเปลีย นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม
6
2555
361,941
187,851
(397,546)
174,090
(35,605)
361,941
(6,423)
(83,534)
(42,028)
278,407

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม
2556
2555
14,464
(105,579)
14,464
(91,115)
14,464
18,223
(2,893)
(72,892)
11,571

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

3.21 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ คือ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุ ดสํานักงาน ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าว จะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเหลืออยูข่ องอาคาร
ชุดสํานักงานและบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ตีราคาใหม่
หัก: ผลกระทบของสิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที  ธันวาคม 
1,176,123
1,176,123
(235,225)
,8

ณ วันที  ธันวาคม 
288,745
288,745
(57,749)
,

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
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3.22 รายได้ ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ 5 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
2556
996,514
730,845
216,747
174,956
5,895,645
4,477,681
12,162,827
9,827,130
15,210,612
19,271,733

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบีย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
2556
23,85
17,662
150,212
68,385
86,047
174,064

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
รวมรายได้ดอกเบีย

3.23 ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ 5 ประกอบด้วย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนีทีออก
- หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
เงินกูย้ มื
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
2556
7,396,269
3,436,914
463,900
514,431
1,254,479
718,198
433,678
354,475
400,770
10,303,571

365,272
182,529
2,948,802
8,166,146
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
2556
322
675
220,971
128,914
129,589
221,293

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูย้ มื
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย

3.24 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6
และ 5 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
6

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
- การรับรอง รับอาวัล และการคําประกัน
- การบริ การการประกันภัย
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
- การจัดการกองทุน
- การให้บริ การทีปรึ กษาทางการเงิน
- อืนๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
- ค่าบริ การข้อมูล
- อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

10,498
2,642,820
1,066,101
728,040
17,150
951,111
5,415,720

13,288
1,97,272
786,176
754,465
33,800
852,550
4,407,551

(22,582)
(203,288)
(225,870)
5,189,850

(102,933)
(175,986)
(278,919)
4,128,632

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
6

5

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

(14,318)

(9,958)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

(14,318)

(9,958)
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3.5 กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากธุรกรรมเพือ ค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
ปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
6
5
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลียน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย
- ตราสารหนี
- ตราสารทุน
- อืนๆ
กําไรจากการป้ องกันความเสี ยงกระแสเงินสด
รวม

50,197
11,039
13,416
(5)
74,647

(15,369)
39,789
15,946
26,129
100,761
167,256

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
6
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศ
รวม
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3.6 กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ
5 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
2556
5
กําไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผือขาย
- ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทัว ไป
รวม
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทัว ไป
รวม
กําไรจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ .)
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

233,899
155
39,570
273,624

1,156
449
49,287
50,892

1,912
1,912
78,8
353,774

69,640
69,640
120,532
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
2556
5
ขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
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3.7 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 6 และ 5 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
2556
5
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนมา
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี

,000
(3,07)
4,1,298
4,141,224

รวม

5,000
2,744
1,914,500
1,922,244

3.8 รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รายได้จากการดําเนิ นงานอืนๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ
5 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
6
5
14,556
54,938
29,521
22,762
32,920
44,957
76,997
122,657

กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการให้เช่า
อืนๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
6
5
65,540
63,881
1,053
1,958
64,934
67,498

รายได้จากการให้เช่า
อืนๆ
รวม
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3.29 ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ
5 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
2556
55,266
50,106
63,757
77,182
181,805
145,668
99,944
86,534
345,238
409,840
746,010
769,330

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับลูกหนีดาํ เนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
อืนๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
5
2556
261
306
24,562
24,723
8,511
8,236
89,828
57,554
90,888
123,093

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
อืนๆ
รวม
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3.30 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยสํ า หรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที  ธัน วาคม 6 และ 5
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
5
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
5
(ปรับปรุ งใหม่)

1,162,447
(4,220)

930,872
3,198

130,038
(950)

,671
(489)

(94,177)

146,591

(38,069)

(11,444)

1,064,050

1,080,661

91,019

129,738

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
 ธันวาคม 6 และ 5 ดังนี
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง
(เพิมขึน)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีบนั ทึกโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

,112
(235,225)
4,517

(34,818)
22,515

21,116
(57,749)
-

(2,893)
-

(2,620)
(156,216)

12,376
73

(734)
(37,367)

2,391
(502)
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทีใช้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 6 และ 5 สามารถแสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม
5
6
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
นํามาเสี ยภาษีและค่าใช้จ่ายสุ ทธิทีไม่สามารถใช้เป็ น
ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
ผลกระทบของอัตราภาษีทีใช้บนั ทึกภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
อืนๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

5,419,796
ร้อยละ 20

,813,669
ร้อยละ 23

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม
6
5
(ปรับปรุ งใหม่)
1,909,736
2,378,738
ร้อยละ 20

ร้อยละ 23

1,083,959
(4,220)

1,107,144
3,198

381,947
(950)

547,109
(489)

(5,602)

1,167

(289,978)

(420,502)

(10,087)
(15,689)
1,064,050

(26,279)
(4,569)
(29,681)
1,080,661

(289,978)
91,019

3,620
(416,882)
129,738
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียด
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบียรับทีหยุดรับรู ้รายได้
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
กําไรขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจาก
ตราสารอนุพนั ธ์
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรก
จากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหน้า
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนทางภาษีทียกไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

ณ วันที  ธันวาคม
6
5
110,337
80,742
21,742
21,742
2
2
18,889
11,719
(2,540)
5,241
-

ส่วนเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้
ทีแสดงในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
2556
2555
29,595
20,478
(41,078)
(9,970)
7,170
(27,378)
(7,781)
(7,601)
(8,468)

(147,409)

-

-

-

18,223

(2,893)

-

-

-

-

-

1,652

(31,595)
18,834
21,435
189,346
27,467
652
,383

(12,587)
5,762
21,435
1,496
141,487
31,386
594
306,126

(19,008)
13,072
(1,496)
47,859
(2,066)
58
67,402

230,667
(4,016)
(82,735)
1,496
(83,626)
(9,848)
(57,430)
(77,857)
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(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์อืน
ดอกเบียรับทีหยุดรับรู ้รายได้
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กําไรขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจาก
ตราสารอนุพนั ธ์
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพือค้า
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรก
จากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหน้า
ผลขาดทุนทางภาษีทียกไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
หนีส ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ส่วนเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้
ทีแสดงในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที  ธันวาคม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
6
5
2556
2555
(25,004)
(882)
(24,122)
(635)
(26,928)
(28,313)
1,385
(28,313)
(3,634)
(3,637)
3
(3,637)
(180)
(180)
(25,773)
(17,541)
(8,232)
(17,537)
(7,372)
(9,610)
2,238
(9,022)
(8,330)
66,544
(74,874)
(9,812)
3,370
87,816
24,645

80,641

3,370
-

-

5,858
(4,054)

5,610
463

248
-

5,610
-

-

-

-

(3,886)

522,672
(134,183)
(130,190)
(39,412)
(79,504)
159,797

,875
(60,671)
(35,901)
(139,943)
(33,257)
(68,615)
158,583

118,797
(73,512)
35,901
9,753
(6,840)
10,889
(26,774)

403,875
(60,671)
21,526
(133,910)
(21,020)
(73,834)
68,734
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

ณ วันที
31 ธันวาคม  ธันวาคม
2556
5
(ปรับปรุ งใหม่)

ส่วนเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้
ทีแสดงในส่วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม
1 มกราคม
2555

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

21,742
(3,629)

21,742
4,348

21,740
1,153

(7,977)

2
3,195

(89,660)
(57,749)

(83,238)
-

(57,206)
-

(6,432)
-

(26,032)
-

18,223
21,435
183,755
14,367
362
108,845

(2,893)
21,435
132,097
14,217
435
108,143

21,435
99,164
9,813
1,101
97,200

51,658
883
(73)
38,069

32,933
2,012
(666)
11,444
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3.31 องค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2555
2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ
ขาดทุนทีเกิดขึนระหว่างปี
หัก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับ
กําไรทีรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย:
กําไร (ขาดทุน) ทีเกิดขึนระหว่างปี
หัก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับกําไรที
รวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด:
ขาดทุนทีเกิดขึนระหว่างปี
บวก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับ
กําไรทีรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สุทธิ

-

(1,467)

-

-

(81,795)

-

-

-

(163,647)

175,246

(105,580)

14,464

(233,899)
(397,546)
1,176,123

(1,156)
174,090
-

(105,580)
288,745

14,464
-

13,098

(61,777)

3,670

(11,955)

(22,587)

(21,208)

-

-

(22,587)
687,293
(156,216)
531,077

(91,367)
(112,575)
(1,729)
73
(1,656)

186,835
(37,367)
149,468

2,509
(502)
2,007
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3.2 ภาษีเงินได้ ทเี กีย วข้ องกับองค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม
2556
ผลประโยชน์
จํานวนก่อน (ค่าใช้จ่าย)
ภาษี
ภาษี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด

2555

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

ผลประโยชน์
จํานวนก่อน (ค่าใช้จ่าย)
ภาษี
ภาษี

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

(397,546)
1,176,123

77,112
(235,225)

(320,434)
940,898

174,090
-

(34,818)
-

139,272
-

13,098
(22,587)
769,088

(2,620)
4,517
(156,216)

10,478
(18,070)
612,872

(61,777)
(112,575)
(262)

12,376
22,515
73

(49,401)
(90,060)
(189)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม
2556

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

2555
(ปรับปรุ งใหม่)
ผลประโยชน์
จํานวนก่อน (ค่าใช้จ่าย)
จํานวนสุ ทธิ
ภาษี
ภาษี
จากภาษี

จํานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

(105,580)
288,745

21,116
(57,749)

(84,464)
230,996

,464
-

(2,893)
-

11,571
-

3,670
186,835

(734)
(37,367)

2,936
149,468

(11,955)
2,509

2,391
(502)

(9,564)
2,007
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3.3 กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ทีออกอยู่ในระหว่างปี ทังนี
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555
กําไรสําหรับปี ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท/หุน้ )

4,249,050
765,181
5.55

3,705,180
727,912
5.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
1,818,717
2,248,999
765,181
727,912
2.37
3.09

3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
ณ วันที
 มกราคม
6
ยอดคงค้ าง
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทย่ อย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์):
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เงินให้กยู้ มื :
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
เงินปันผลค้างรับ:
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง จํากัด

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที
 ธันวาคม
6

เพิมขึน

ลดลง

565,984

1,940,055

(1,995,967)

510,072

1,196,000
2,645,000

345,000
670,000

(55,000)
(815,000)

1,486,000
2,500,000

1,237,656
260,000
334,998
-

655,248
458,000
308,998
,000
19,999
2,205

(1,237,656)
(260,000)
(334,998)
(2,205)

655,248
458,000
308,998
,000
19,999
-
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ณ วันที
 มกราคม
6
สิ นทรัพย์อืน:
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน):
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
เงินกูย้ มื :
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
ดอกเบียค้างจ่าย:
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
หนีสินอืน:
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด

เพิมขึน

ลดลง

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที
 ธันวาคม
6

87,293
104
1,250
-

73,003
1,160
8,025


(86,611)
(962)
(1,250)
(120)

73,685
302
8,025
-

200,000

-

(200,000)

-

-

65,000

(65,000)

-

107

113
-

(113)
(107)

-

88

,
385

(151)
(345)

,000
128
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
รายการทีเกิดขึน ในระหว่ างปี
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษทั ย่อย
รายได้จากการบริ หารความเสี ยงและการเงิน
งานบริ หารทรัพยากรบุคคลและงานด้านธุรการ
ดอกเบียรับ
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายค่าบริ การทีปรึ กษาเกียวกับ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้จ่ายฝึ กอบรมพนักงาน

1,563,477

1,529,999

173,912
64,525
170,000

85,702
62,913
160,000

601
3,482

2,308
3,007
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เงือนไขและนโยบายในการกําหนดราคา

เป็ นไปตามราคาตลาดและ/หรื อตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เป็ นไปตามราคาตลาดและ/หรื อตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
อ้างอิงกับราคาของผูใ้ ห้บริ การรายอืน

71

เงินให้สินเชือแก่พนักงานระดับชันบริ หาร ตังแต่ผจู้ ดั การฝ่ ายขึนไป
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม


27,778
29,927

เงินให้สินเชือ(1)
(1)

รวมเงินให้ สินเชื อสวัสดิการพนักงานและเงินให้ สินเชื อทัวไป

รายการหนีสินคงค้างกับกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม


212,539
195,678

เงินรับฝาก

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ระยะสันของพนักงานทีจ่ายจริ งให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อืนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555

2

5
67
67
494
504
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที
 ธันวาคม
2556
2555

4

3
52
52
330
359
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3.35 ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนาํ เสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทังนีผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯคือประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้
เพือวัตถุประสงค์ทางด้านการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแบ่งการดําเนินธุ รกิจออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก
ดังนี
.

กลุ่มธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ ให้บริ การทางการเงิ นภายใต้ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์
โดยให้บริ การผ่านสํานักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ

.

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริ การทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยให้บริ การ
ในประเทศผ่านสํานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษทั ย่อยทังในกรุ งเทพมหานครและทุกภูมิภาค

3.

กลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ให้บริ การทางการเงินประเภทธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน

4.

ส่ วนงานสนับสนุน ให้บริ การด้านงานกํากับดูแลและงานสนับสนุนของกลุ่มบริ ษทั

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้รวมส่ วนงานดํา เนิ นงานทีมี ล ัก ษณะเชิ งเศรษฐกิ จที ค ล้า ยคลึ งกันและมี ค วาม
คล้ายคลึงกันในลักษณะอืนๆตามทีกาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวม
ซึ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานและสิ นทรั พย์รวมใน
งบการเงิ น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบริ หารงานด้านภาษีเงิ นได้ของทังกลุ่ม ดังนัน ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงานเป็ นไปในสถานะเดียวกับการบันทึกบัญชีรายการ
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ในปี  และ  บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดทีมีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ
 ของรายได้ของกิจการ
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยสํา หรับปี สิ นสุ ดวันที 
ธันวาคม  และ  มีดงั ต่อไปนี

A 8 - 86
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ณ 31 ธันวาคม 
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

กําไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อย
กําไรสํ าหรับปี ส่ วนทีเป็ นของบริษัทฯ

ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืน
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

353,495
843

3,773

4,363
14

740

(1,068)

(4,141)
(9,76)

3
1,458
314
1,808

8,967
3,340
1,23
13,538
(86)
(982)

1,394
414
1,808

13,737
(199)
13,538

(900)
(4,724)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์
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726
230

400

(449)

(26)
(423)

8
837
4
849

8
1
8

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

25,600
638

2,372

(1,647)

(444)
(1,203)

(43)
46
3,596
4,019

(178)
4,197
4,019

ส่ วนงาน
สนับสนุน

384,184
1,725

7,285

(4,141)
(12,929)

(1,456)
(7,332)

8,968
6,101
5,145
20,214

15,802
4,413
20,21

รวมส่ วนงาน

(24,921)
787

(1,865)

2,54

477
2,07

(911)
(3,50)
(4,41)

(4,413)
(4,413)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

74

359,263
2,512

(107)
4,249

5,420
(1,064)

(4,141)
(10,382)

(979)
(5,26)

8,968
5,190
1,644
15,802

15,802
15,802

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 5
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

กําไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อย
กําไรสํ าหรับปี ส่ วนทีเป็ นของบริษัทฯ

ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืน
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

284,893


3,607

5,019


341

(597)

(1,927)
(7,901)

28
855
55
938

7,051
2,503
1,954
11,508
(74)
(523)

898
40
938

11,597
(89)
11,508

(836)
(5,138)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์
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601


438

(391)

(26)
(365)

6
821
2
829

828
1
829

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

23,312


2,250

(1,555)

(428)
(1,127)

(40)
420
3,425
3,805

(140)
3,945
3,805

ส่ วนงานสนับสนุน

313,825


6,636

(1,927)
(10,444)

(1,364)
(7,153)

7,045
4,599
5,436
17,080

13,183
3,897
17,080

รวมส่ วนงาน

(23,328)


(1,822)

5
2,075

443
1,627

(470)
(3,427)
(3,897)

(3,897)
(3,897)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

75

290,497
,384

(28)
3,705

4,814
(1,081)

(1,922)
(8,369)

(921)
(5,526)

7,045
4,129
2,009
13,183

13,183
13,183

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

3.36 ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่ างประเทศ
.36. ฐานะทางการเงิน

ธุรกรรม
ในประเทศ
สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน)
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

384,
55,556
11,490
290,318
265,547
18,113
48,070

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 6
ธุรกรรม
รายการ
ตัดบัญชี
ต่างประเทศ
-

(24,)
(2,314)
(3,986)
(90)
(1,41)
(3,986)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
359,263
53,242
11,490
286,332
264,641
16,703
44,084
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกรรม
ในประเทศ
สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน)
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

313,780
33,348
7,016
247,588
220,634
15,561
31,718
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งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม 5
ธุรกรรม
รายการ
ตัดบัญชี
ต่างประเทศ
45
45
-

(23,328)
(2,197)
(4,041)
(811)
(1,590)
(3,841)

รวม
290,497
31,196
7,016
243,547
219,823
13,971
27,877
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.36. ผลการดําเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 
ธุรกรรม
ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ตัดบัญชี
19,489
(217)
(10,521)
217
8,968
6,101
(911)
4,245
(3,502)
19,314
(4,413)
(7,888)
2,548

รวม
19,272
(10,304)
8,968
5,190
743
14,901
(5,340)

(4,141)
(1,155)

-

91

(4,141)
(1,064)

6,130

-

(107)
(1,881)

(107)
4,249
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม 5
ธุรกรรม
ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ตัดบัญชี
15,309
(99)
(8,265)
99
7,044
4,598
(469)
4,014
(3,427)
15,656
(3,896)
(7,092)
(2)
2,070
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รวม
15,210
(8,166)
7,044
4,129
587
11,760
(5,024)

(1,927)
(1,081)

-

5
-

(1,922)
(1,081)

5,556

(2)

(28)
(1,849)

(28)
3,705
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3.37 กองทุนสํ ารองเลีย งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย  แห่ งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พขึนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชี พ พ.ศ. 53 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุน
ดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน ทังนี ข ึนอยูก่ บั จํานวนปี ทีทาํ งาน กองทุนสํารอง
เลียงชี พของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย  แห่ งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และ
กองทุนสํารองเลียงชี พของบริ ษทั ย่อยอีก  แห่ งบริ หารโดยธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจ่าย
ให้กบั พนักงานในกรณี ทีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 6 และ 5
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน  ล้านบาท และ 113 ล้านบาท ตามลําดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ:  ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลําดับ)
3.8 ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
3.8. การรับอาวัล การคําประกัน และภาระผูกพัน

การรับอาวัลตัว เงิน
การคําประกันอืน
วงเงินเบิกเกินบัญชีทีลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (หมายเหตุฯข้อ ..)
สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯข้อ ..)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม
5
2556
42,552
155,388
753,815
722,348
54,041
47,905
2,274,303
3,032,000
3,702,570
3,658,515
6,783,226
7,660,211

3.8.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที 1 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีคดีซ ึ งบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนรวม
ประมาณ  ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งผลของคดียงั ไม่เป็ นทีสินสุ ด ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่ไ ด้รับผลเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสํา คัญจากคดี ฟ้องร้ อง
ดังกล่าวต่องบการเงินรวม
3.8. ภาระผูกพันอืน
ก)

บริ ษัท ย่ อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ การธนาคารมี ภ าระผู ก พัน ที เ กี ย วเนื อ งกับ สั ญ ญาบริ การ
ด้า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นการจ่ า ยค่ า บริ ก ารตามอัต ราคงที แ ละอัต ราผัน แปรกับ ปริ ม าณและ
ประเภทของการบริ การตามทีระบุในสัญญา
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ข)

บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานทีเกี ยวข้องกับการเช่ าอาคารสํานักงานและสาขา
สัญญามีอายุประมาณ - ปี
ณ วันที  ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ย่อยมี จาํ นวนเงิ นขันตําที ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสิ น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม


จ่ายชําระภายใน
ไม่เกิน  ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

133
101
5

110
128
-

3.9 เครืองมือทางการเงิน
3.9. ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
ความเสี ยงจากการให้สินเชือ คือ ความเสี ยงทีคู่สัญญาหรื อผูก้ ยู้ ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขและ
ข้อตกลงในสัญญาทางการเงิ นทําให้ไม่สามารถชําระหนี ทีมีต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเมือครบ
กําหนดได้ หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีจะชําระหนีให้กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ในกลุ่มทิสโก้ มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และการ
คําประกันการกูย้ มื และอืนๆ
กลุ่ ม บริ ษัท ทิ ส โก้มี ก ารบริ หารจัด การความเสี ย งแบบรวมศู น ย์ ภายใต้แ นวทางการกํา กับ
แบบรวมกลุ่ ม ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) กํา หนด
นโยบายบริ ห ารความเสี ย งและวิ ธี ก ารในการควบคุ ม สิ น เชื อ ที เ หมาะสมตัง แต่ ข ัน ตอนของ
การพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื อ การวิเคราะห์ความเสี ยงและความสามารถในการชําระหนี นอกจากนี
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ระบบ Credit Scoring มาใช้กบั สิ นเชื อเช่าซื อรายย่อยโดยสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือให้สะท้อนความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน กลุ่มบริ ษทั
ได้จดั ให้มีการสอบทานสิ นเชือเพือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสิ นเชือเพือเป็ นการป้ องกันและ
แก้ไขสิ นเชื อทีจะเป็ นปั ญหาในอนาคต ดังนันกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ น
สาระสําคัญจากการให้สินเชือและการคําประกันการกูย้ ืมนี นอกจากนี การให้สินเชือรวมของกลุ่ม
บริ ษทั มีการกระจุกตัวอยูใ่ นระดับตําเนืองจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าทีหลากหลายและมีลูกค้ารายย่อย
อยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดทีกลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชือ คือ มูลค่าตาม
บัญชีของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน
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คุ ณ ภาพของความเสี ย งจากการให้ สิ น เชื อ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ของบริ ษ ัท ย่อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ
การธนาคาร ซึงเป็ นเงินให้สินเชือส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี
ความเสี ย งของสิ นเชื อตามสัญญาเช่ า ซื อที ไ ม่เกิ นกํา หนดชํา ระของบริ ษ ทั ย่อยที ป ระกอบธุ รกิ จ
การธนาคารสามารถจํา แนกคุ ณ ภาพของความเสี ย งจากการให้สิ น เชื อ ออกเป็ น  กลุ่ ม ได้แ ก่
สิ นเชือทีมีคุณภาพสู งมาก สิ นเชือทีมีคุณภาพสู ง และสิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตาม
ประมาณการค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี ทังนี สิ นเชื อทีมีคุณภาพสู ง
มาก หมายถึ ง สิ นเชื อทีมีค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึนภายในระยะเวลา  ปี น้อยกว่าหรื อ
เท่า กับ ร้ อยละ . ของยอดสิ นเชื อในกลุ่ ม สิ นเชื อที มีคุณภาพสู ง หมายถึ ง สิ นเชื อที มี ค่าความ
เสี ยหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึนภายในระยะเวลา  ปี ระหว่างร้ อยละ . ถึ งร้อยละ  และสิ นเชื อทีมี
คุณภาพปานกลาง หมายถึ ง สิ นเชื อทีมีค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึนภายในระยะเวลา  ปี
มากกว่าร้อยละ 
ความเสี ยงของสิ นเชือตามสัญญาเช่าซือจําแนกตามคุณภาพของสิ นเชือได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
5
สิ นเชือทียงั ไม่เกินกําหนดชําระ
สิ นเชือทีมีคุณภาพสูงมาก
สิ นเชือทีมีคุณภาพสูง
สิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง
รวม
สิ นเชือทีเกินกําหนดชําระระหว่าง  วัน ถึง  วัน
สิ นเชือทีเกินกําหนดชําระมากกว่า  วัน
รวมทังหมด
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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
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3.9. ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา คือ ความเสี ยงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของราคาของ
ตราสารและอัต ราดอกเบี ย ซึ งจะมี ผ ลทํา ให้เ กิ ด ความผัน ผวนต่ อ รายได้ห รื อ เงิ น กองทุ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
เพือให้การบริ หารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวทาง
การบริ หารจัดการความเสี ย งจากการเปลี ยนแปลงของราคาที เหมาะสมจะถู กนํา มาประยุก ต์ใ ช้
โดยความเสี ย งจากการเปลี ย นแปลงของราคาของทัง สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ทางการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั จะถูกประเมินโดยการใช้แบบจําลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการทีเหมาะสมกับ
ลักษณะของความเสี ยงแต่ละประเภท นอกจากนี กลุ่มบริ ษทั ยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง
(Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความ
เสี ยงภายใต้ภาวะวิก ฤติ (Stress Testing) เพือใช้ประกอบการวัดความเสี ย งในกรณี ทีตวั แปรจาก
แบบจําลองได้ถูกกําหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ ทีเลวร้ายทีสุด ทังนี วตั ถุประสงค์ในการทําธุ รกรรม
รวมถึ ง สภาพคล่องของหลักทรัพ ย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี ย งและบริ หารจัดการอย่า ง
เพียงพอ
3.9.. ความเสี ย งจากการเปลี ย นแปลงของราคาของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที มี ร าคาซื อขาย
ในตลาด
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ทีมี
ราคาซื อขายในตลาด ณ วันทีในงบการเงินประเมินโดยแบบจําลองภายในตามหลักการ
Value at Risk ค่าความเสี ยงทีคาํ นวณได้จากแบบจําลอง Value at Risk เป็ นค่าทีใช้
ประมาณมูล ค่า ความสู ญเสี ย สู ง สุ ดที อ าจจะเกิ ดขึ น ณ ระดับ ความเชื อมัน ร้ อยละ 
ในกรณี ทีคงสถานะของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซื อขายในตลาดเป็ นระยะเวลา  ปี
แสดงดังนี

สิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซือขายในตลาด
หุน้ ทุน
ตราสารหนี
เงินตราสกุลต่างประเทศ
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(หน่วย: ล้านบาท)
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
5
270
39
51

164
4
38
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3.9.. 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
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบียคงทีของกลุ่มบริ ษทั 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
รายได้ดอกเบียสุทธิเพิมขึน (ลดลง)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
5
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ดอกเบียขึนร้อยละ 1
ดอกเบียลงร้อยละ 1

(670.55)
670.55

(718.38)
718.38

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
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3.9.. ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ค วามเสี ย งด้ า นอัต ราดอกเบี ยที เ กี ย วเนื อ งกับ เครื องมื อ
ทาง การเงินทีสาํ คัญดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม 6
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ()
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ลูกหนีสาํ นักหักบัญชี

หนีสินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
เจ้าหนีสาํ นักหักบัญชี
(1)

มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบียคงที

ไม่มีดอกเบีย

109
15,993
16,102

49,803
5,878
272,382
328,063

1,131
3,330
33
5,612
4,311
1,547
271
16,235

1,131
53,242
33
11,490
292,686
1,547
271
360,400

42,375
342
42,717

222,080
16,211
44,083
282,374

186
149
345
316
1,511
299
2,806

264,641
16,702
345
316
44,083
1,511
299
327,897

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื อที มีอัตราดอกเบีย ปรั บขึน ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบีย คงที ได้ รวมเงินให้ สินเชื อที หยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง

A 8 - 96

83

งบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม 5
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ()
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ลูกหนีสาํ นักหักบัญชี
หนีสินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
เจ้าหนีสาํ นักหักบัญชี
(1)

มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอตั รา
ดอกเบียคงที

ไม่มีดอกเบีย

148
11,558
11,706

27,440
4,527
235,887
267,854

1,046
3,608
42
2,489
1,224
2,224
136
10,769

1,046
31,196
42
7,016
248,669
2,224
136
290,329

30,686
672
31,358

188,921
13,186
27,877
229,984

216
113
652
1
1,524
852
3,358

219,823
13,971
652
1
27,877
1,524
852
264,700

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื อที มีอัตราดอกเบีย ปรั บขึน ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบีย คงที ได้ รวมเงินให้ สินเชื อที หยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีสินทางการเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม 6
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน
มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
มีอตั รา
ตามอัตราตลาด
ดอกเบียคงที
ไม่มีดอกเบีย
รวม
2
2

508
3,986
4,494

764
16,924
17,688

510

,
3,986
22,184

-

6,128
6,128

-

6,128
6,128
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม 5
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน
มีอตั ราดอกเบีย
มีอตั รา
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด
ดอกเบียคงที
รวม
ไม่มีดอกเบีย

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีสินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

6
6

560
3,841
4,401

813
15,022
15,835

566
813
15,022
3,841
20,242

-

0
,312
6,512

-

0
6,312
6,512

เครื องมือทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีแยกตามวันทีครบกําหนดหรื อวันทีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันทีในงบการเงินได้
ดังนี

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ มื

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม
0 -  เดือน
3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

2
23,602
23,604

49,803
432
26,646
76,881

1,332
58,337
59,669

4,112
156,260
160,372

7,537
7,537

49,803
5,878
272,382
328,063

2.2405
3.9485
7.1559

6,588

161,925

53,079

488

-

222,080

3.0432

5,417
37
12,042

7,749
18,143
187,817

3,019
17,660
73,758

26
514

8,243
8,243

16,211
44,083
282,374

2.8990
3.5232

A 8 - 98

85

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ มื

รายการ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ินทางการเงิน
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ มื

รายการ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ มื

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 5
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม
0 -  เดือน
3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

10
9
15,702
15,721

27,430
2,739
25,009
55,178

1,692
45,629
47,321

87
142,451
142,538

7,096
7,096

27,440
4,527
235,887
,854

2.7424
3.1941
7.1002

7,257

135,578

45,855

231

-

188,921

3.1821

3,253
58
10,568

6,352
9,247
151,177

2,007
10,218
58,080

1,572
111
1,914

2
8,243
8,245

13,186
27,877
229,984

3.2138
3.9265

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม 6
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม
0 - 3 เดือน
3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

508
3,986
4,494

-

-

-

-

508
3,986
4,494

1.8977
3.5800

-

5,223
5,223

905
905

-

-

6,128
6,128

3.2555

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

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

560
3,841
4,401

-

-

-

-

560
3,841
4,401

2.5000
3.6200

-

0
,281
3,481

3,031
3,031

-

-

0
6,312
6,512

.
3.4724

ยอดคงเหลื อของเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี (รวมเงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี ทีหยุดรับรู้ รายได้) ตามทีแสดงใน
ตารางข้างต้นแสดงยอดก่อนหักค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
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3.9.3 ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี ยงทีบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิ จการธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมือครบกําหนด เนื องจากไม่สามารถเปลียนสิ นทรัพย์เป็ น
เงิ นสดหรื อไม่ส ามารถจัดหาเงิ นทุ นใหม่ม าให้ไ ด้เพีย งพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที
กําหนด ซึงอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ย่อยได้ ความเสี ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทัง
ภายในและภายนอก โดยปั จจัยภายในขึนอยูก่ บั โครงสร้างของสิ นทรัพย์และหนีสินและการสํารอง
สิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งเพื อ นํา มาใช้ร องรั บ ความต้อ งการ ส่ ว นปั จ จัย ภายนอกขึ น อยู่ก ับ ภาวะ
สภาพคล่องของตลาดและความเชือมัน ของผูฝ้ ากเงินเป็ นหลัก
แนวทางการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
การบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องอยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง โดย
หน่ วยงานบริ หารเงิ นจะทําหน้าที ดูแลรั บผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่ องในแต่ละวัน ให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคาร
รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริ หารความเสี ยงจะติดตามและควบคุมการดํารงฐานะ
สภาพคล่องของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามขอบเขตทีกาํ หนด
นโยบายหลักในการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริ หารจัดการโครงสร้าง
กระแสเงิ นสด การกระจุกตัวของเงินฝาก สิ นทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึ งแผนฉุ กเฉิ นเพือการบริ หาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์ การบริ หารความเสี ยงด้าน
สภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่อสถานะความเสี ยงของบริ ษทั
ย่อ ยในกรณี ที เ กิ ด การเปลี ย นแปลงที ไ ม่ ไ ด้ค าดการณ์ ข ึ น ในส่ วนของความเสี ย งจากความไม่
สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์และหนี สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch)
และระดับของสิ นทรัพย์สภาพคล่องสู งมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสมําเสมอ การจัดหา
แหล่ ง เงิ น ทุ น และการกระจุ ก ตัว ของแหล่ ง เงิ น ทุ น จะต้อ งถู ก วางแผนเพื อ ให้ ค วามเสี ย งและ
ผลตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม นอกจากนี แผนฉุ กเฉิ นสําหรับการบริ หารจัดการสภาพคล่อง
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทําขึนเพือให้สามารถนํามาใช้ได้ทนั เวลา นอกจากเครื องมือทีกล่าว
ไว้ขา้ งต้นบริ ษทั ย่อยยังกําหนดสัดส่ วนสิ นเชือต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
เพือควบคุมความเสี ยง โดยฐานะความเสี ยงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสมําเสมอเป็ นรายวัน
และรายงานต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานทีเกียวข้อง
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บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิ จการธนาคารมีการพิจารณาสถานการณ์ ฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง โดย
พิจารณาทังสถานการณ์ของบริ ษทั ย่อยและสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึนทังระบบสถาบันการเงิน ซึ ง
ทําให้มีปริ มาณเงินไหลออกจากบริ ษทั ย่อยมากกว่าปกติ
บริ ษ ทั ย่อยที ป ระกอบธุ รกิ จการธนาคารมี แหล่ งที ม าของเงิ นทุ นที สํา คัญจากการระดมเงิ นฝาก
เป็ นหลัก โดยจากสถานการณ์ทีผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยังมีอตั ราการเบิกถอนเมือครบอายุทีตาํ
โดยส่ วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับบริ ษทั ย่อยต่อไป นอกจากนีบริ ษทั ย่อยยังมีหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ อีกจํานวน
หนึ ง สําหรั บการใช้ไปของเงิ นทุ นนัน ส่ วนใหญ่อยู่ใ นรู ปแบบของเงิ นให้สิ นเชื อเป็ นหลัก โดย
เงิ นทุ นส่ วนหนึ งจะดํารงเป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่ องเพือรองรับ ความเสี ยงด้า นสภาพคล่อง ทัง นี
บริ ษทั ย่อยมีวงเงินทีอาจจะให้สินเชือภายในกลุ่มธุ รกิจการเงินเพือเป็ นการสนับสนุนสภาพคล่อง
ยามจําเป็ นสําหรับบริ ษทั ในกลุ่ม
3.9.3. ปริ มาณของหนีสินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 56
ระยะเวลาคงเหลือ

หนีสิน

น้อยกว่า
 เดือน
,7

 - 12 เดือน
72,323

มากกว่า  ปี
8,7

ณ วันที  ธันวาคม 55
ระยะเวลาคงเหลือ

หนีสิน

น้อยกว่า
 เดือน
195,384

 - 12 เดือน
54,922

มากกว่า  ปี
9,614

รวม
322,457
(หน่วย : ล้านบาท)

รวม
259,920

เมือครบกําหนดอายุสัญญา หนี สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคารจะ
ยังคงถูกนํามาฝากใหม่ในอัตราทีสูงถึงร้ อยละ  โดยเฉลี ย ดังนันเมือพิจารณาพฤติกรรม
ดังกล่าวปริ มาณเงินจะตํากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด ทังนีปริ มาณ
หนีสินทีมีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า  เดือนส่ วนหนึ งนันเป็ นเงินฝากกระแสรายวันและ
ออมทรัพย์ ซึ งเงินฝากประเภทดังกล่าวจะมีลกั ษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลือนย้าย
ปริ มาณเงินทีรวดเร็ ว

A 8 - 101

88

3.9.3. ปริ มาณและองค์ประกอบสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่องและอัตราส่ วนการวัดค่าความเสี ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม
5

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

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

,046
31,370
4,311
36,727

16,600

14,202

สิ นทรั พย์สภาพคล่ องและความต้ องการสิ นทรั พย์ พิจารณาตามเกณฑ์ ภายใน

บริ ษั ท ย่ อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ การธนาคารมี น โยบายในการดํา รงฐานะสิ นทรั พ ย์
สภาพคล่ อ งตามเกณฑ์ ข องบริ ษัท ย่ อ ย โดยจะต้อ งสู ง กว่ า ความต้อ งการสิ นทรั พ ย์
สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ วันที  ธันวาคม 6 และ 5 บริ ษทั ย่อยทีประกอบ
ธุ รกิจการธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ งคํานวณเป็ นรายวันอยู่ที 60,483 ล้านบาท และ
36,727 ล้านบาท ตามลําดับ สู งกว่าความต้องการสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ซ ึ งบริ ษทั
ย่อยพิจารณาเป็ นรายวันที 16,600 ล้านบาท และ 14,202 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี บริ ษทั
ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคารยังมีวงเงินกูย้ ืมในกรณี ฉุกเฉิ น กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงาน
รวมถึ งวงเงิ นกู้ยืมระหว่า งธนาคาร ซึ ง เพีย งพอที จะรองรั บความต้องการสภาพคล่องที
อาจจะเกิดขึน
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3.9.. วันทีทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงิ นนับจากวันทีในงบการเงิน ณ วันที  ธันวาคม
6 และ 5 มีดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 6
รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซือขายล่วงหน้า
ลูกหนีสาํ นักหักบัญชี

หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้*

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1,131
3,439
2
30,234

49,803
3
4,146
28,447

1,332
58,760

30
4,112
160,704

8,346

1,898
-

6,195

1,131
53,242
33
11,490
292,686

34,806

1,547
271
84,217

60,092

164,846

8,346

1,898

6,195

1,547
271
360,400

49,149
5,531
345
37

161,925
7,857
311
18,143

53,079
3,097
17,660

488
217
5
-

8,243

-

-

264,641
16,702
345
316
44,083

55,062

1,511
299
190,046

73,836

710

8,243

-

-

1,511
299
327,897

5
14

19
3,513

12
83

7
2,545

13

573

-

43
6,741

หนีส ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซือขายล่วงหน้า
เจ้าหนีสาํ นักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
การรับอาวัลตัว เงินและการคําประกัน
การกูย้ ืม
ภาระผูกพันอืน
* หนีท ี ระงับการรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ ธปท.
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1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 5
รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซือขายล่วงหน้า
ลูกหนีสาํ นักหักบัญชี

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1,046
3,767
10
21,198

27,429
15
2,739
26,357

1,692
46,168

27
86
143,333

7,839

2,489
-

3,774

1,046
31,196
42
7,016
248,669

26,021

2,224
136
58,900

47,860

143,446

7,839

2,489

3,774

2,224
136
290,329

38,159
3,151
652
58

135,578
6,508
9,247

45,855
2,389
10,218

231
1,921
1
111

2
8,243

-

-

219,823
13,971
652
1
27,877

42,020

1,524
852
153,709

58,462

2,264

8,245

-

-

1,524
852
264,700

9

4
3,080

147
30

4
3,605

100

681

-

155
7,505

หนีส ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซือขายล่วงหน้า
เจ้าหนีสาํ นักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
การรับอาวัลตัว เงินและการคําประกัน
การกูย้ ืม
ภาระผูกพันอืน
* หนีท ี ระงับการรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ ธปท.

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ิ นทางการเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม

หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้*

เมือ
ทวงถาม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม 6
ไม่มี
3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กําหนด

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

510
3,986
4,496

-

-

-

-

764
16,924
17,688

-

510
764
16,924
3,986
22,184

-

5,223
5,223

905
905

-

-

-

-

6,128
6,128

A 8 - 104

รวม

91

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีส ิ นทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม 5
ไม่มี
3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กําหนด

(หน่วย: ล้านบาท)
หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

566
3,841
4,407

-

-

-

-

813
15,022
15,835

-

566
813
,022
3,841
20,242

-

200
3,281
3,481

3,031
3,031

-

-

-

-

200
6,312
6,512

รวม

3.9. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ฐานะการเงินต่างประเทศของบริ ษทั ย่อย ณ วันที  ธันวาคม 6 และ 5 มีดงั นี
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ก)

ณ วัน ที  ธั น วาคม  เงิ น ลงทุ นในบริ ษัท ย่ อยที บ ริ ษัท ฯถื อหุ ้ นโดยอ้อมจํา นวน
 ล้านเหรี ยญฮ่องกง (มู ลค่าตามวิธี ราคาทุ นหลังหักสํารองเผือ การด้อยค่า เป็ นจํา นวนเงิ น
44 ล้านบาท)

ข)

เงินให้สินเชื อสกุลเงินต่างประเทศจํานวนเงิน  ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ( ธันวาคม 5:
 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) (เทียบเท่า 3,281 ล้านบาท และ ,063 ล้านบาท ณ วันที  ธันวาคม
6 และ 5 ตามลําดับ) ซึ งธนาคารทิสโก้ได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือ
ป้ องกัน ความเสี ย งเต็ม จํา นวนมู ล ค่า เงิ นให้สิ นเชื อ ตามที ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3..

บริ ษทั ทิสโก้โตเกียวลีสซิง จํากัด
ค)

เงิ นกู้ยืมต่างประเทศจํานวนเงิ น  ล้านเหรี ยญสหรัฐ ( ธันวาคม :  ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ) (มูลค่าราคาทุนตัดจําน่ายคิดเป็ นเงิน  ล้านบาท ( ธันวาคม :  ล้าน
บาท)) ซึงบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือป้ องกัน
ความเสี ยงเต็มจํานวนมูลค่าเงินกูย้ มื ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ..
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3.9. ตราสารอนุพนั ธ์
บริ ษทั ย่อยมีนโยบายทีจะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือป้ องกัน
ความเสี ยงและเพือค้า
ณ วันที  ธันวาคม 6 และ 5 บริ ษ ทั ย่อยมี ธุ ร กรรมตราสารทางการเงิ น ที เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์ ดังนี
ก)

ตราสารอนุพนั ธ์ทีจดั ประเภทเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือค้า
ก.) สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement)
บริ ษทั ย่อยทีประกอบธุ รกิจการธนาคารได้มีการทําสัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบี ย
(Interest rate swap agreement) เพือเป็ นเครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนื องกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบีย ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 2

ณ วันที  ธันวาคม 6
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
2,274

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
28
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 

ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
3,032
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มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
27

93

ก.) สั ญ ญาแลกเปลี ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign
exchange contract)
บริ ษัท ย่ อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ การธนาคารได้มี ก ารทํา สั ญ ญาแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange contract) เพื อ เป็ น
เครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที  ธันวาคม 6
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)

ระยะเวลาสินสุดสัญญา

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)

3,315

ปี 2

(311)
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที  ธันวาคม 
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 56

ข)

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)

,063

15

ตราสารอนุพนั ธ์ทีจดั ประเภทเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement)
บริ ษัท ย่ อ ยที ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า แบบลี ส ซิ ง ได้มี ก ารทํา สั ญ ญาแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพือเป็ นเครื องมือบริ หารความเสี ยงที
เกียวเนืองกับหนีสินทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบีย ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
2557
2558
2559
2561

ณ วันที  ธันวาคม 6
มูลค่าสัญญา
จํานวนสัญญา
(Notional amount)
4
80
1
39
2
124
1
100
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มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
2.73
(0.63)
(4.09)
1.91
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสินสุดสัญญา
ปี 7
ปี 8
ปี 9
ปี 61

ณ วันที  ธันวาคม 5
มูลค่าสัญญา
จํานวนสัญญา
(Notional amount)
4
309
1
61
2
170
1
100

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(0.20)
(0.09)
(0.30)
(0.16)

3.9. มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีสาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2556
รายการ

มูลค่า
ตามบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบียค้างรับสุทธิ
ลูกหนี ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ลูกหนี สาํ นักหักบัญชี
หนีส ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี สาํ นักหักบัญชี

2555
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

1,131
53,242
11,490
286,332
1,547
272

1,131
53,242
11,490
291,765
1,547
272

,046
31,196
7,016
243,547
2,224
136

,046
31,196
7,016
250,268
2,224
136

264,641
16,703
345
44,084
1,511
299

264,641
16,703
345
44,210
1,511
299

219,823
13,971
652
27,877
1,524
852

219,823
13,971
652
27,790
1,524
852

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกับ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญตามความเสี ยงที เกี ย วข้อง และสําหรั บมูล ค่าตามบัญชี ข องเครื องมือทาง
การเงินนัน คือ มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ของเครื องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผือหนี สงสัย
จะสู ญทังหมด
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.

เงินปันผลจ่ าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
หุน้ บุริมสิทธิ หุน้ สามัญ
(บาทต่อหุน้ ) (บาทต่อหุน้ )
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2.35
2.35
25
ประจําปี 2555 ของ
บริ ษทั ฯ เมือวันที 
เมษายน 
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
25
ประจําปี 2556 ของ
บริ ษทั ฯ เมือวันที 
เมษายน 
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 

.

2.40

2.40

จํานวน
เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย
ในเดือน

(ล้านบาท)
1,711

พฤษภาคม 5

1,711
1,746

พฤษภาคม 6

1,746

เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี

. การจดทะเบียนจัดตังและการเปลีย นชือบริษัทย่อย
โดยมติ ข องที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ครั งที /2555 ของบริ ษ ทั ทิ ส โก้ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จํา กัด
(มหาชน) เมือวันที  ตุลาคม  ให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ที ทรู๊ ป จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้บริ การในการสรรหาและจัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริ ษทั ในกลุ่มทิสโก้ ด้วยทุนจดทะเบียน
จํานวน  ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 10,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ  บาท) ทังนีบริ ษทั ฯถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละ 99.97 และเมือวันที  กุมภาพันธ์  บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
โดยมติ พิ เ ศษของที ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ ้ น ครั งที / ของบริ ษัท ที ทรู๊ ป จํา กั ด เมื อ วัน ที
 มีนาคม  ได้อนุมตั ิให้เปลียนชือของบริ ษทั ใหม่และอนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ข้อ . เป็ นดังนี คือ ข้อ . ชือบริ ษทั “บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด” และเมือวันที  มีนาคม  บริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
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. ทุนเรือนหุ้น
ก) การออกและการจัดสรรใบแสดงสิ ทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิ ทธิได้ (Transferable Subscription
Rights: TSRs)
เมือวันที 25 เมษายน 2556 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี  ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการออก
และการจัดสรรใบแสดงสิ ทธิ ในการซื อหุ ้นเพิมทุนทีโอนสิ ทธิ ได้ (Transferable Subscription Rights:
TSRs) จํานวน 72,791,209 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯในอัตราส่ วน  หุ ้น
เดิม (หุ น้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ) ต่อ  หน่วยใบแสดงสิ ทธิ ทังนี ใบแสดงสิ ทธิ  หน่วยใช้สิทธิ ซื อหุ ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯได้  หุ ้น ทีราคาใช้สิทธิ หุ้นละ  บาท ผูถ้ ือหุ ้นซึ งปรากฏรายชื อในสมุด
ทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที  พฤษภาคม  เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การจัด สรรใบแสดงสิ ท ธิ (Right
Offering) และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้ในการ
กําหนดรายละเอียดทีเกี ยวกับการออก และจัดสรรของใบแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ การชําระเงิน และเรื องอืนๆที
เกียวข้อง
ภายหลังการใช้สิทธิ ซื อหุ ้นสามัญตามใบแสดงสิ ทธิ ฯ เมือวันที  มิถุนายน  นัน มีหุ้นสามัญ
เพิม ทุนทีถูกจัดสรรจํานวนทังสิ น 72,743,397 หุ ้น หุ ้นสามัญเพิมทุนส่ วนทีไม่ได้จดั สรรจํานวน  หุ ้น
และมี ผูถ้ ื อหุ ้นที ไม่ไ ด้รับ การจัดสรร TSRs เนื องจากถื อหุ ้นผิดสัญชาติจาํ นวน ,810 หน่ วย ทัง นี
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที
 มิถุ นายน  โดยบริ ษทั ฯมีทุนชําระแล้วจํานวน 8,006,554,830 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
800,621,625 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ  บาทและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ,858 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ  บาท
ข) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยวิธีลดหุ้นบุริมสิ ทธิทียงั มิได้ ออกจําหน่ าย
เมือวันที 25 เมษายน 2556 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี  ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯโดยวิธีลดหุ น้ บุริมสิ ทธิ ทียงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน ,287,914 หุ ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ  บาท โดยบริ ษทั ฯจะลดทุนจดทะเบียนจาก 11,002,000,00 บาท เป็ น 7,279,120,860
บาท และอนุ ม ัติ ก ารแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ  เพื อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลด
ทุ น จดทะเบี ย นดัง กล่ า วเป็ นดัง นี คื อ ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน ,279,120,860 บาท แบ่ ง ออกเป็ น
หุ น้ บุริมสิ ทธิจาํ นวน 33,858 หุ น้ และหุ น้ สามัญจํานวน 727,878,228 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ  บาท
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ค) การเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯเพือรองรั บการใช้ สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการซือหุ้นเพิมทุนที
โอนสิ ทธิได้
เมือวันที 25 เมษายน 2556 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี  ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเพือรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดงสิ ทธิ ในการซื อหุ ้นเพิมทุนทีโอนสิ ทธิ
ได้ โดยแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 7,279,120,860 บาท เป็ น 8,007,032,950 บาทโดยเพิม
ทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน 727,912,090 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 72,791,209 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้
หุ ้นละ  บาท และอนุ มตั ิก ารแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ส นธิ ข องบริ ษทั ฯ ข้อ  เพือให้สอดคล้องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นดังนีคือ ทุนจดทะเบียนจํานวน 8,007,032,950 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ น้ บุริมสิ ทธิจาํ นวน 33,858 หุ ้นและหุ ้นสามัญจํานวน 800,669,437 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ  บาท และเมือ
วันที  มิถุนายน  บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขทุ นจดทะเบี ยนและแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
. การเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
เมื อวันที 25 เมษายน 2556 ที ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี  ของธนาคารทิ ส โก้ จํา กัด (มหาชน)
ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (“ธนาคารฯ”) ได้มีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารฯเพือรองรับ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของธนาคารฯตามรายชื อทีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที  พฤษภาคม  ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยธนาคารฯจะเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 910,190,320
บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 91,019,032 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาท) โดยการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจะ
จัดสรรตามอัตราส่ วน  หุ ้นเดิ ม (หุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ) ต่อ  หุ ้นสามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขาย
หุ ้นละ . บาท ซึ งราคาเสนอขายคํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที  ธันวาคม
 คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 1,900 ล้านบาท ทังนีเพือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
ในวันที  พฤษภาคม  ธนาคารฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิมทุนหุ ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้ว
. การคืนทุนของบริษัทย่อย
ในเดื อนตุ ล าคม  ธนาคารทิ ส โก้ จํา กัด (มหาชน) ได้รับ เงิ นคืนทุ นจากการเลิ ก กิ จการของ TISCO
Securities Hong Kong Limited (บริ ษทั ย่อย) จํานวนเงิน  ล้านบาท
.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯเมือวันที  กุมภาพันธ์ 
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