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สารจากคณะกรรมการบริษัท
Message from the Board

2014 was yet another challenging year for Thai economy, given the political unrest which followed by a
coup and continued uncertainties. The overall GDP growth was slowdown to mere 0.7%, without promising
sign of long anticipated recovery. Optimism which relied on investment revival following public
infrastructure spending eventually faded due to longer than expected time required while other weak
economic drivers, e.g. export, farm income, domestic consumptions, etc., further added pressure on
recovery. While high level of household debts still persisted as a drag on domestic economy, the global
markets, with exception of the US., were also experiencing slowdown in general. Despite that the US
Fed’s quantitative-easing program may start to unwind soon, due to picking up in the US economy,
liquidity started to be pumped out elsewhere from other large economies, such as Japan and
the Eurozone, in order to boost growth and combating deﬂation. The oil price collapse towards the end
of the year should give some positive input to the overall economy, however some key economic sectors,
particularly those related to commodity prices, would still be negatively aﬀected.
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ป 2557 นับเปนอีกปที่เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับความทาทาย ทั้งจากสถานการณความไมสงบทางการเมือง
ซึ่งตามดวยการทำรัฐประหารและความไมแนนอนที่ยืดเยื้อ สงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง และ
มีอัตราการเติบโตเหลือเพียงรอยละ 0.7 โดยปราศจากสัญญาณการฟนตัวในระยะยาว ขณะที่ความหวัง
จากการฟนตัวดานการลงทุนจากการใชจายดานโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐลดนอยลง เนื่องจากใชระยะเวลา
นานกวาทีค่ าดไว สวนปจจัยขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจดานอืน่ ๆ ยังคงออนตัว และยังสรางแรงกดดันตอการฟน ตัว
อาทิ ภาคการสงออก รายไดภาคการเกษตร การบริโภคภาคครัวเรือน ฯลฯ นอกจากนี้ หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู
ในระดับสูงยังคงเปนตัวฉุดรัง้ เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะทีภ่ าพรวมเศรษฐกิจโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา ก็ประสบ
ปญหาการชะลอตัวเชนเดียวกัน แมธนาคารกลางสหรัฐจะยุติมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเร็ววันนี้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟนตัวอยางตอเนื่อง แตการอัดฉีดสภาพคลองเขาสูระบบเศรษฐกิจยังคง
เกิดขึ้นในเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เชน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะเงินฝด
สวนราคาน้ำมันที่ลดลงอยางรุนแรงในชวงปลายปถือเปนปจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจในวงกวาง อยางไรก็ตาม
ภาคธุรกิจบางสวน โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับราคาสินคาโภคภัณฑ ยังคงไดรับผลกระทบในทางลบอยู
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ธุรกิจของกลุมทิสโกในป 2557 อยูในชวงเวลาการเติบโตที่แผวลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ออนแอ โดยเฉพาะ
ธุรกิจสินเชื่อรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลักของกลุมทิสโกตองเผชิญกับการออนตัวลงอยางรุนแรงโดยไดรับผลกระทบ
จากการนโยบายกระตุ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลภายใต น โยบายคื น ภาษี ส ำหรั บ ผู ซื้ อ รถคั น แรก ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ลง
ชวงตนป 2556 ทั้งนี้ ยอดขายรถยนตในประเทศลดลงอยางมากจากปกอนหนาถึงรอยละ 34 เนื่องจากอุปสงค
ของรถยนตถูกดึงไปใชลวงหนา ตั้งแตชวงที่มีการใชนโยบายการคืนภาษีสำหรับผูซื้อรถยนตคันแรก สงผลให
สินเชื่อรวมของกลุมทิสโกหดตัวลงกวารอยละ 8 ในปนี้
แมวาธุรกิจสินเชื่อจะเติบโตในระดับต่ำ กลุมทิสโกยังคงสามารถรักษาผลประกอบการที่แข็งแกรง ดวยกำไรสุทธิ
ที่คงที่จากปกอนหนา ที่ 4,250 ลานบาท จากความสามารถในการสรางรายไดผานการลดตนทุนเงินฝาก และ
การขยายแหลงที่มาของรายไดคาธรรมเนียม เพื่อชดเชยการออนตัวลงของธุรกิจสินเชื่อ สงผลใหรายไดรวมของ
กลุมทิสโกสามารถรักษาระดับการเติบโตที่รอยละ 4 ในป 2557 แรงกดดันจากคุณภาพสินทรัพยที่เกิดจาก
สถานการณราคารถมือสองที่ลดลงไดเริ่มออนตัวลง แตยังคงอยูในระดับสูง ขณะที่คาใชจายสำรองหนี้สูญอยูใน
ระดับสูงกวาปกอนหนาเล็กนอยเปนผลจากการขาดทุนจากการขายรถยึดที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง แมวาจะมี
สัญญาณการปรับตัวดีขึ้นในชวงปลายป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยยังคงแข็งแกรงที่รอยละ 17.4
ขณะทีร่ ะดับเงินกองทุนของทิสโกแข็งแกรงยิง่ ขึน้ ดวยอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง (BIS Ratio) สูงถึงรอยละ 16
ธุรกิจภายในกลุม ทิสโกยงั คงมุง เนนการใหบริการทางการเงินครอบคลุมใน 3 กลุม ธุรกิจ ไดแก สายงานกลุม ลูกคา
รายยอย (Retail Banking) สายงานกลุมลูกคาบรรษัท (Corporate Banking) และสายงานกลุมลูกคาธนบดีและ
จัดการกองทุน (Wealth & Asset Management) สายงานกลุมธุรกิจลูกคารายยอยชะลอตัวอยางเห็นไดชัด
จากธุรกิจการใหสินเชื่อ ซึ่งเปนผลจากยอดขายรถยนตที่ตกลงอยางมาก และการขยายสินเชื่อที่เปนไปไดลาชา
ทามกลางภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง อยางไรก็ดี ธุรกิจที่เกี่ยวของกับคาธรรมเนียม โดยเฉพาะ
ธุรกิจนายหนาประกันภัยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งดานการนำเสนอผลิตภัณฑใหม การเขาถึงกลุมลูกคา
และการเพิ่มชองทางการจัดจำหนาย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภค ภายใตแบรนด “สมหวัง”
ไดขยายเครือขายสาขาการใหบริการเกือบ 100 สาขาทั่วประเทศ สวนสายงานกลุมลูกคาบรรษัท การเติบโตของ
สินเชื่อในภาพรวมคอนขางชะลอตัว แมวาธุรกิจกับลูกคาบรรษัทขนาดใหญยังคงเห็นการเติบโต จากโครงการ
ดานการลงทุนและการใหบริการดานตลาดทุนที่เขามาอยางตอเนื่อง แมวาหลายโครงการและงานดานตลาดทุน
ได ล า ช า ออกไปเพื่ อ รอให อุ ป สงค ใ นตลาดและความเชื่ อ มั่ น ของตลาดหุ น ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ขณะที่ ลู ก ค า ธุ ร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมปรับตัวลดลงอยางมากตลอดทั้งป สาเหตุหลักมาจากการหดตัวอยางรุนแรงของ
สินเชื่อเพื่อผูจำหนายรถยนตตามยอดขายของอุตสาหกรรมรถยนต

TISCO business in 2014 thus underwent a slow growth period as a result of weak economy. In particular,
a major part of TISCO business in auto lending experienced a sharp slowdown due to the eﬀect
from the ending of the government stimulus program under 1st car buyer program which ended in early
2013. The units of car sales sharply dropped by 34% from the previous year as most of thw demands
for car buying were pulled forward to the years during the incentive scheme were eﬀective. As a result,
TISCO loan portfolio shrunk by more than 8% for the year.

TISCO’s businesses continued to provide extensive ﬁnancial services to clients in three areas – Retail
Banking, Corporate Banking, and Wealth & Asset Management. The Retail Banking business evidently
experienced slowdown in the loan-based business, following the sharp decline in auto sales and slow
credit growth amidst persistently high household debt environment. However, fee based business,
particularly bancassurance business, continued to successfully expand in terms of product oﬀerings,
client penetrations, and distribution channels. Meanwhile, consumer ﬁnance business under the brand
“Somwang” continued to expand distribution and service channels with a network nearly reached 100
branches nationwide. The Corporate Banking business also experienced overall slowdown in loan
portfolio expansion. Although business with larger corporates continued to exhibit small growths following
continued capital expenditure projects and capital market solutions, several projects and capital
market deals have been delayed, pending for better market demand and stock market sentiment.
Meanwhile, SME business saw a substantial decline over the year, mainly resulted from a sharp drop in
car dealer inventory ﬁnancing business which contracted aligning with industry car sales.
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Despite low level of loan growth, however, TISCO managed to deliver a strong proﬁtability result
in 2014, with a net proﬁt ﬂat compared to the previous year of 4,250 million Baht. This is contributed
by the ability to manage revenue stream through lowering cost of fund, as well as developing of
additional sources of fee incomes to compliment the decline in loan base business activities. As a
result, TISCO total revenue for the year still achieved a positive growth rate of 4%. In year 2014, the asset
quality pressure resulted from used car price plunge situation, although remained high, started to subside.
Total credit cost level was slightly up from the previous year as a result of persistently high loss rate
from sales of repossessed car, however started to show sign of improvement towards the year end.
All in all, TISCO shareholders’ return on equity for the year remained ﬁrm at 17.4% while the group
capital position also further strengthened with BIS ratio of over 16%.
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สำหรับสายงานกลุม ลูกคาธุรกิจลูกคาธนบดีและจัดการกองทุนยังคงสรางผลงานโดดเดน ตามเปาหมายในการเปน
ผูน ำดานทีป่ รึกษาการลงทุนชัน้ แนวหนา “Top Advisory House” ทัง้ เรือ่ งผลิตภัณฑและบริการ กลุม ทิสโกสามารถ
เสนอผลิตภัณฑดา นการลงทุนและผลิตภัณฑเงินฝากทีม่ ากดวยคุณภาพแกลกู คามาโดยตลอด อีกทัง้ สามารถบริหาร
ตนทุนเงินทุนของธุรกิจธนาคารพาณิชยใหลดลงอยางมีประสิทธิผล พรอมกับขยายปริมาณธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ
ดานการลงทุนทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียม สำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย ตนทุนเงินทุนของกลุม ทิสโกลดลงรอยละ 8
ขณะที่ยังสามารถรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับที่แข็งแกรงมาโดยตลอด ดานธุรกิจจัดการกองทุน บลจ.ทิสโก
ประสบความสำเร็จในการเปนที่หนึ่ง ในกลุมของกองทุนเปดตราสารทุน โดยกองทุนเปดทิสโก Mid/Small Cap
อิควิตี้ ใหผลตอบแทนสูงสุดเปนอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมในป 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังคงตอกย้ำความเปน
ผูนำตลาดดานกองทุนรวมตราสารทุนที่กำหนดเปาหมายโครงการ (Equity Trigger Fund) ดวยการออกกองทุน
อยางตอเนื่องทั้งในตลาดไทยและตางประเทศ ซึ่งทำใหลูกคาของทิสโกบรรลุโอกาสดานการลงทุนอยางสูงสุด
ดานธุรกิจหลักทรัพย บล.ทิสโกไดนำเสนอแอพพลิเคชั่น “สต็อก สแกน” ซึ่งใหลูกคาคัดสรรหุนเดนไดดวยตัวเอง
ตามประเภทการลงทุนและความเสี่ยงดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังไดขยายบริการการลงทุนไปยังตางประเทศ
โดยไดเปดตัว TISCO Global Trade ใหเปนชองทางสำหรับลูกคาที่ตองการลงทุนในตลาดหุนหลักทั่วโลก
สรางทางเลือกในการลงทุนในบริษทั ชัน้ นำระดับโลก โดยในป 2557 บล.ทิสโกไดรบั รางวัล “บริษทั หลักทรัพยดเี ดน”
ใน 2 ประเภทรางวัล ไดแก ดานการใหบริการหลักทรัพยแกนักลงทุนสถาบัน เปนปที่ 4 และนักลงทุนบุคคล
เปนปที่ 2 จากการประกาศรางวัล SET Award 2014 เปนเครื่องยืนยันความสำเร็จไดเปนอยางดี
กลุมทิสโกยังคงดำเนินธุรกิจภายใตมาตรการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่เขมแข็ง พรอมทั้งได
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ในระหวางปที่ผานมา คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ไดทำการประเมินและทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการใหมีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล ดวยหลัก
การดำเนินงานทีโ่ ปรงใสและการรักษาธรรมาภิบาลทีด่ มี าโดยตลอด ทำใหกลุม ทิสโกไดรบั รางวัล “องคกรโปรงใส”
ประจำป 2557 จากสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตอเนื่องเปนปที่ 2 อีกทั้ง
ยังไดรบั รางวัล “บริษทั จดทะเบียนดานการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม” ตอเนือ่ งเปนปที่ 4 จากการประกาศรางวัล
SET Award 2014 ตอกย้ำความเปนเลิศในดานการจัดทำรายงานธรรมาภิบาลและระบบบริหารความเสี่ยงที่
ยอดเยี่ยม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกรใหดียิ่งขึ้น ทิสโกริเริ่มโครงการ Business Transformation เพื่อปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนองคกรที่มุงเนนใหความสำคัญกับลูกคาอยางเต็มรูปแบบ
ดวยการเพิม่ ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงานสูงสุด ในระยะ 3 ปของโครงการนี้ ทิสโกจะยกระดับ
ระบบการทำงานแบบดั้งเดิมใหเปนระบบที่มีนวัตกรรมและทันสมัยในทุกดานใหธุรกิจมีความยืดหยุน เรียบงาย
และคลองตัวมากขึ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกคาและสถานการณทางเศรษฐกิจไดอยาง
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ทิสโกยังคงใหความสำคัญดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยทิ ส โก ล งทุ น อย า งมากในบุ ค ลากรเพื่ อ เสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ทั้ ง ด า นค า นิ ย มองค ก รและ
ดานความเชี่ยวชาญในการทำงาน โครงการการสื่อสารคานิยมองคกรถูกปลูกฝงผานหลัก “คุณคาทิสโก 4H”

Meanwhile Wealth & Asset Management business delivered relatively strong performance, with the
continued commitment to be “Top Advisory House” in delivering products and services. While being
able to deliver quality investment and savings products and services to clients, the group was also able
to eﬀectively manage to lower down the cost of funding for the banking business, and enhance business
volume for the fee-based investment products. In banking business, TISCO group cost of fund was
continually reduced by 8% over the year while still maintaining strong liquidity position. In asset
management, TISCO Asset Management succeeded to become the best, with TISCO Mid/Small Cap
Equity Fund ranked number 1 giving the highest returns in the industry for the year 2014. The company
also maintained as a successful market leader in trigger fund product, with consistent and successful
issuances of funds in both Thai and foreign markets, maximizing investment opportunities for TISCO clients.
In Securities business, TISCO Securities has launched “Stock Scan” application to facilitate clients with
stock self-customization to match diﬀerent lifestyles. Moreover, “TISCO Global Trade” was introduced as
an oﬀshore trading service providing international access to major stock exchanges, oﬀering great
opportunities to invest in leading global corporations around the world. As the aﬃrmation of our success,
TISCO Securities received “Outstanding Securities Company Awards” for 2 categories – institutional
investors for the fourth consecutive year and retail investors for the second consecutive year – in SET
Awards 2014.

To further enhance organizational competency, TISCO has initiated an inside-out business transformation
project to re-orient operation and IT platform to become fully customer-oriented with maximum eﬃciency
and agility. The 3-year project would shift the traditional operation level to the innovative and modernized
process in all business operations, to ensure the ﬂexibility, simplicity and agility. This aims to provide fast
and eﬀective responses to the dynamic changes in customer behaviors and business environments.
At the same time, great emphasis is continued to be put on human resource management. TISCO
invested a great deal in people, strengthening both core value and expertise. Core value communication

Annual Review 2014

TISCO’s strong good governance culture and risk management practices continued with ongoing
refreshments to reinforce organization sustainability. During the year, Corporate Governance Committee
appointed by the Board, has thoroughly re-evaluated and revisited the group corporate governance
policy, with the purpose to enhance CG standard to keep up with the international best practices. With
the continuity in transparency and good governance practices, TISCO received “NACC Integrity Award
2013” from the National Anti-Corruption Commission (NACC) for the second year. In addition, TISCO
also received, for the fourth consecutive year, “Top Corporate Governance Report Awards” during SET
Awards 2014, emphasizing the outstanding corporate governance reports and the excellent risk
management practices.
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ซึ่ ง หมายความถึ ง ความคิ ด จิ ต ใจ และการกระทำ แบบคนทิ ส โก (Head-Heart-Hand) เพื่ อ สร า งทิ ส โก
ใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Organization) ซึ่งเปนจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรดานทรัพยากรบุคคล
สำหรับดานความรูความชำนาญ ศูนยการเรียนรูทิสโกมีการจัดทำการประเมินความสามารถ และจัดโปรแกรม
สำหรับการเรียนรูและการพัฒนาตลอดทั้งป เพื่อลดชองวางดานความสามารถภายในองคกร
ดานการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ทิสโกเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคม
เขาสูการดำเนินธุรกิจ ตั้งเปาเพื่อสรางคุณคาใหแกบริษัทและสังคม ในปที่ผานมา ทิสโกสนับสนุนการพัฒนา
ดานการศึกษา การใหความรูท างการเงิน และโครงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ESG (ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม)
มาโดยตลอด การเรียนรูด า นการเงินดำเนินไปพรอมกับการทำงาน เชน การใหคำแนะนำแกผอู อมเงินและนักลงทุน
การใหความรูท างการเงินกับลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการใหคำแนะนำดานการทำธุรกิจทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อสังคม TISCO Youth Financial Camp ที่จัดขึ้นเปนประจำ
เพื่อใหความรูดานการเงินแกเยาวชนและชุมชน ปนี้ยังเปนครั้งแรกที่ทิสโกเขารวมเปนสวนหนึ่งของสาทรโมเดล
จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมโลก เพื่อลดปญหาการจราจร เปลี่ยนคานิยมจากการใชรถยนต
สวนตัวมาเปนรถสาธารณะ ดวยการเนนย้ำดานความรับผิดชอบตอสังคมผานกระบวนการธุรกิจ ทำใหทิสโก
สามารถสรางรากฐานที่มีประสิทธิภาพ พรอมกับการชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอมไปในเวลาเดียวกัน
สำหรับป 2558 มองเห็นภาวะการฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป จากการกลับมาของภาคการบริโภคและภาค
การลงทุน แมวา เศรษฐกิจโลกยังมีความไมแนนอน นโยบายกระตุน เศรษฐกิจของรัฐและแผนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานจะเปนปจจัยสำคัญในการกระตุนเศรษฐกิจไทย กอปรกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมตอกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แมวาหนทางจะอีกยาวไกล แตยังคงเชื่อวาเศรษฐกิจไทยและภาคการเงินการธนาคารจะ
สามารถรองรับความทาทายที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางแนนอน
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนบริษัท
มาโดยตลอดแมในเวลาที่ยากลำบาก อีกทั้งขอขอบคุณในความตั้งใจและทุมเทของผูบริหารและพนักงานทิสโก
ที่ทำใหทิสโกสามารถฝาฟนความทาทาย พรอมกับสรางความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวสืบไป

คณะกรรมการบริษัท

program has been carried out to cultivate the element of the “TISCO 4H Values”, namely Head, Heart and
Hand to build a Happy organization, which simpliﬁes the value of thinking, being, and acting to yield
the ultimate human resources organizational goal. For competency development, comprehensive
competency assessment, and learning and development programs have been carried out by TISCO
Learning Center to close competency gaps throughout the year.
On corporate social responsibility, TISCO integrated CSR activities into business operations, aiming to
create sustainable value to both the company and the society. In the past year, TISCO continued to
encourage educational development, ﬁnancial literacy and ESG support programs. A variety of ﬁnancial
educations were oﬀered as in-process activities, e.g. advisory on investment for depositors and
investors, ﬁnancial education for SME startups, and advisory on environmental-friendly business
operation. Furthermore, “TISCO Youth Financial Camps” were held regularly to educate youths and
community with ﬁnancial proﬁciency. For the ﬁrst time, TISCO participated in “Sathorn Model” Project by
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), in the attempt to decrease traﬃc
congestion on Sathorn road and shift traﬃc demand from vehicle to public transportation. With more
focus on the in-process CSR activities, TISCO would be able to form fundamental eﬃciency while support
social and environmental betterment simultaneously.

The board would like to extend our appreciation to all clients, business partners, and shareholders
for their long-term support for TISCO through all the good and bad times. Combined with complete
dedication, full commitment and hard work of management team and staﬀs, it is conﬁdent that TISCO
will thrive through these challenges with long-term sustainable successes for the year to come.

Board of Directors

Annual Review 2014

The year to come is expected to show gradual recovery, from the revival in consumption and
investment. Albeit uneven global economic outlook, government’s stimulus and infrastructure plan are
the key to drive economy into sustainable recovery, as well as increasing opportunity from AEC
market integration. The road to recovery is still long but it is believed that Thai economy and the banking
sector will be resilience enough to withstand any potential challenges.
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โครงสรางผูถือหุน
Shareholder Profile
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
Major shareholders as of November 17, 2014
ผูถือหุน
SHAREHOLDERS NAME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
HOLDING (%)

CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.
10.00
CHASE NOMINEES LIMITED 42
7.99
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด THAI NVDR CO.,LTD
7.88
กองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวปนผล
5.69
KRUNGSRI DIVIDEND STOCK LTF
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
4.96
SATHINEE CO.,LTD.
4.93
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
3.64
กองทุนเปดกรุงศรีหุนปนผล KRUNGSRI DIVIDEND STOCK FUND
3.00
สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) SOCIAL SECURITY FUND (2 CASES)
2.89
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
2.23
อื่นๆ OTHERS
46.79
รวมทั้งสิ้น TOTAL
100.00
ผูถือหุนสัญชาติไทย LOCAL SHAREHOLDERS
52.41
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว FOREIGN SHAREHOLDERS
47.59

โครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
Shareholder Structure as of November 17, 2014
CDIB & PARTNERS INVESTMENT
HOLDING PTE.LTD.

อื่นๆ OTHERS

10.00%

46.79%

CHASE NOMINEES LIMITED 42

7.99%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
THAI NVDR CO.,LTD

7.88%

ผูถือหุน
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
SHAREHOLDERS NAME
HOLDING (%)

กองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวปนผล
KRUNGSRI DIVIDEND STOCK LTF

5.69%

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LUXEMBOURG

4.96%

SATHINEE CO.,LTD.

4.93%

STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY

สำนักงานประกันสังคม
(2 กรณี)
SOCIAL SECURITY FUND
(2 CASES)

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
กองทุนเปดกรุงศรีหุนปนผล
KRUNGSRI DIVIDEND
STOCK FUND

3.00%

2.89%

3.64%

ไทยเอ็นวีดีอาร
Thai NVDR

8%

ผูถือหุนรายยอย
Individual

17%

สถาบันตางประเทศ
Foreign Institution

47%

Annual Review 2014

2.23%

11
สถาบันในประเทศ
Local Institution

28%

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร เอช ชิง)

รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายปลิว มังกรกนก

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ

Mr. Pliu Mangkornkanok

Chairman and Independent Director

Mr. Hon Kit Shing
(Mr. Alexander H. Shing)

รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน

นางภัทรียา เบญจพลชัย

Assoc. Prof. Dr. Angkarat
Priebjrivat

Ms. Patareeya Benjapolchai

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
Independent Director
Chairperson of the Corporate
Governance Committee and
Member of the Audit Committee

Independent Director and
Chairperson of the Audit
Committee

Vice Chairman and
Member of the Nomination and
Compensation Committee

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

Ms. Oranuch Apisaksirikul

Prof. Dr. Pranee Tinakorn

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Director
Chairperson of the Executive Board
and Group Chief Executive

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
Independent Director and
Chairperson of the Nomination
and Compensation Committee

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน

นายสถิตย อองมณี

นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิรด ซุน)

Ms. Panada Kanokwat

Mr. Sathit Aungmanee

Mr. Chi-Hao Sun
(Mr. Howard Sun)

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

Independent Director
Member of the Corporate
Governance Committee

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

Director and
Member of Corporate Governance
Committee

ศ.ดร. ตีรณ พงศมฆพัฒน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Prof. Dr. Teerana Bhongmakapat
Independent Director
Member of the Audit Committee

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

Mr. Yasuro Yoshikoshi

Director, Member
of the Executive Board and
Member of Nomination
and Compensation Committee

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Ms. Krisna Theravuthi

Advisor to TISCO’s Board of
Directors

Director and Member of
the Executive Board

นายยาสุโร โยชิโคชิ

นางกฤษณา ธีระวุฒิ

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
กรรมการ
กรรมการบริหาร

Mr. Suthas Ruangmanamongkol
Director and Member of
the Executive Board

คณะผูบริหาร
Management Committee

• ประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมทิสโก

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

นายเมธา ปงสุทธิวงศ

Mr. Suthas
Ruangmanamongkol

Mr. Sakchai Peechapat

Mr. Pitada Vatcharasiritham

Mr. Metha Pingsuthiwong

• กรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

• President,
Ms. Oranuch Apisaksirikul TISCO Bank Public Company
Limited
• Group Chief Executive,
TISCO Group

นางสาวอารยา ธีระโกเมน

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
• กรรมการผูจัดการใหญสาย
หลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จำกัด

Ms. Araya Thirakomen

• First Executive Vice President
• President, Chief Asset
Management Business
TISCO Asset Management
Company Limited

นายไพบูลย นลินทรางกูร

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบรรษัทธนกิจ
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
สายสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

• Senior Executive Vice President • Senior Executive Vice President • First Executive Vice President
Retail Banking,
Corporate Banking
Retail Banking
TISCO Bank Public Company
TISCO Bank Public Company
TISCO Bank Public Company
Limited
Limited
Limited

นายชลิต ศิลปศรีกุล

นางยุถิกา สนธยานาวิน

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
• ประธานเจาหนาที่บริหาร
สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร Ms. Yutiga Sonthayanavin
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
• Executive Vice President
• ประธานเจาหนาที่บริหาร
Mr. Chalit Silpsrikul
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน • First Executive Vice President
ดอยซ ทิสโก จำกัด
Wealth Management and
Mr. Paiboon Nalinthrangkurn Banking Services
• First Executive Vice President
TISCO Bank Public Company
• Chief Executive Ofﬁcer,
Limited
TISCO Securities Company
Limited
• Chief Executive Ofﬁcer,
Deutsche TISCO Investment
Advisory Company Limited

นายชาตรี จันทรงาม

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายควบคุมการเงินและ
บริหารความเสี่ยง

Mr. Chatri Chandrangam
• Executive Vice President
Risk & Financial Control

Annual Review 2014

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
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วิสัยทัศนขององคกร
“สรรสรางโอกาส ชาญฉลาดเพื่อคุณ”
Vision
“Mastery in Wealth of Possibilities”

พันธกิจขององคกร

ทิสโกเปนองคกรแหงการเติบโตอยางมีคุณภาพ ที่มุงเนนการนำเสนอผลิตภัณฑการเงินอันมีคุณคาใหกับลูกคา

ดวยความเชีย่ วชาญอยางเปนผูน ำและมืออาชีพ ทิสโกมงุ มัน่ ทีจ่ ะขยายบริการใหครอบคลุมความตองการของลูกคา
ในทุกพืน้ ที่ โดยใหความสำคัญกับการริเริม่ การสรางสรรคผลิตภัณฑการเงินใหมๆ และการใหคำแนะนำทีส่ รรสราง
โอกาสทางการเงินของลูกคาในทุกชวงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยี
ชั้นนำคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือไดของเราทิสโกยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกรที่ซื่อสัตย
ยุติธรรม และโปรงใส เพื่อสรางสรรคคุณคาอยางยั่งยืนเพื่อลูกคา ผูถือหุน พนักงานและสังคม

MISSION
TISCO is a quality growth organization with strong customer priority, committed to deliver value

ﬁnancial services with mastery and professionalism. Our promise is to provide ﬁnancial services that
address customer needs in all geographies, with focus on creativity of new ﬁnancial solutions, and
providing of guidance and advice to create ﬁnancial opportunities for our customers at diﬀerent stages
of their lives. Continuous human capital development and leading-edge technological investments are
key to our eﬃciency and reliability of service. TISCO also adheres to the cultures of integrity, fairness, and
transparency that create sustainable value to our customers, shareholders, people, and society.

คานิยม Values
ลูกคาเปนหลัก Customer Priority

ใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา
Customers are our primary focus. Their needs are our priority. We derive a professional and practical
solution that fulﬁlls our customers’ requirements.

เชี่ยวชาญอยางผูนำ Mastery

บุคลากรของทิสโกจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเดน
สะทอนความเปนผูนำในดานคุณภาพบริการเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด
Our staﬀs are obligated to continually learn and develop themselves, striving for
outstanding capability and skill to maximize customer satisfaction.

ซื่อสัตย มีคุณธรรม Integrity

บุคลากรของทิสโกประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด
ของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการใหบริการแกลูกคา
All of our staﬀs conduct themselves with honesty and follow a code of ethics of the highest standards.

ความคิดสรางสรรค Creativity

ความเชี่ยวชาญของทิสโกไมไดมาจากความรูจริง ประสบการณและความชำนาญเทานั้น
แตยังผสมผสานในสวนของความคิดสรางสรรค เพราะเราเชื่อวาคำแนะนำตางๆ ที่มอบใหแกลูกคา
ตองมีทั้งความถูกตอง ความหลากหลาย และความสรางสรรค ซึ่งจะชวยเปดมุมมอง
สรางทางเลือกในการบริหารจัดการตางๆ เกี่ยวกับการเงินได
Our expertise is not only dependent on knowledge and experience, but is also founded on
our creativity. We provide advice that is not only accurate,
but also creative – to help them see all ﬁnancial possibilities they have.
สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการมอบบริการที่ดีที่สุด
เพิ่มคุณคาในการบริการดวยความรูความชำนาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ
เนนความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกคาเปนมาตรฐานในการประเมินผลงาน
The organization creates added value in our ﬁnancial services through the professional skills
and reliable performance of our team.

การใหคำแนะนำ Guidance

บุคลากรของทิสโกมีความเชี่ยวชาญดานการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนำ วางแผน จัดการ ดานการเงิน
ใหกับผูอื่นอยางดีที่สุด ดวยบุคลิกที่เปนกันเองและเปดกวาง ทำใหสามารถรับรูและ
เขาใจถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา เพื่อชวยใหลูกคาบรรลุเปาหมายทางการเงินอยางแทจริง
Because our staﬀ members have a wide range of ﬁnancial expertise, we provide our customers
with the best ﬁnancial advisory in a friendly and open-minded way,
understanding what exactly they need so we can help them achieve their goals.

Annual Review 2014

สรางผลงานที่นาเชื่อถือ Reliability
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ประวัติทิสโก

TISCO
Profile

ทิสโก กอตัง้ เมือ่ ป 2512 โดย Bankers Trust สถาบันการเงินสัญชาติอเมริกนั ประกอบธุรกิจ

TISCO was established in 1969 by Bankers Trust, a US banking company,

as the ﬁrst investment bank in Thailand with diﬀerent structure from other general
commercial banks. TISCO focuses on ﬁnancial excellence and expertise, hence
continually develops and initiates ﬁnancial products and services in response with
changing market demand. Our product and service oﬀers are more speciﬁc and
ﬂexible comparing with regular banks, and the services include lending businesses
namely project ﬁnance loan, consumer loan, hire purchase loan, as well as depository
service, wealth management and investment, research service for commercial and
industrial projects, etc.

Annual Review 2014

ทางการเงินในรูปแบบ Investment Bank แหงแรกในประเทศไทย โดยมีโครงสรางที่แตกตาง
จากธนาคารพาณิชยทวั่ ไป ทิสโกมงุ เนนความเปนเลิศและความเชีย่ วชาญดานธุรกิจการเงิน
จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและริเริม่ บริการใหมๆ เพือ่ ตอบสนองความตองการของ
ตลาดอยางตอเนือ่ ง โดยใหบริการทีเ่ นนความเจาะจงและคลองตัวกวาบริการธนาคารพาณิชย
ทัว่ ไป รวมถึงการใหบริการสินเชือ่ ตางๆ ทัง้ สินเชือ่ โครงการสำหรับธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภค
บริโภคสินเชือ่ เชาซือ้ บริการเงินฝาก บริการธนบดีธนกิจและการลงทุนในตราสารประเภทตางๆ
บริการวิจัยธุรกิจโครงการพาณิชยและอุตสาหกรรม ฯลฯ
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ตลอดระยะเวลากวา 46 ป ทิสโกไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการทาง
การเงิน มุงเนนเพื่อประโยชนสูงสุดแกลูกคาทุกกลุมธุรกิจ ปจจุบันทิสโกมีชื่อเสียงและ
เปนทีร่ จู กั ในวงกวางในฐานะผูน ำดานการใหบริการสินเชือ่ เชาซือ้ รถยนต บริการวาณิชธนกิจ
การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริการใหคำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแก
ลูกคาธนบดี บริการดานหลักทรัพย และการจัดทำบทวิเคราะหหลักทรัพย รวมทัง้ การมีบทบาท
ตอสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินในระยะตางๆ และการรักษาธรรมาภิบาลที่ดี
มาโดยตลอด
ปจจุบนั ทิสโกมโี ครงสรางธุรกิจแบบโฮลดิง้ โดยมี บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
เปนบริษทั แม ทำหนาทีก่ ำหนดนโยบาย และกำกับดูแลบริษทั ในเครือทีใ่ หบริการทางการเงิน
ภายใตแบรนด “ทิสโก (TISCO)” บริษทั ในเครือกลุม ทิสโก ไดแก ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนดอยชทิสโก บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนทิสโก จำกัด บริษัททิสโกลีสซิ่ง จำกัด บริษัทไฮเวย จำกัด และบริษัททิสโก
โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
กลุม ทิสโกไดมงุ เนนในการสรางคุณคาใหกบั ลูกคาทุกกลุม อยางตอเนือ่ ง โดยมีเปาหมายทีจ่ ะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการทีด่ ที สี่ ดุ และรักษาความสัมพันธ
อันดีในระยะยาวกับลูกคา โดยกลุมทิสโกมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความตองการตามลักษณะการใชชีวิตและชวงอายุอยางตอเนื่อง
ทิสโกแบงสายธุรกิจตามการใหบริการกับลูกคา โดยแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้

1. สายงานกลุมลูกคารายยอย
2. สายงานกลุม ลูกคาบรรษัท
3. สายงานกลุม ลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน
บริษัททิสโกไฟแนนเชียลกรุป
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) TISCO Bank PCL.
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จำกัด TISCO Securities Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซทิสโก
Deutsche TISCO Investment Advisory Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จำกัด
TISCO Asset Management Co., Ltd.
บริษัททิสโกลีสซิ่ง จำกัด TISCO Leasing Co., Ltd.

TISCO Financial Group PCL.

บริษัทไฮเวย จำกัด Hi-Way Co., Ltd.

During the past 46 years, TISCO has continually improved the quality of products
and services with aim to maximize value for all client groups. Nowadays, TISCO
is well renowned for its leading role in automobile hire purchase business,
investment banking, provident fund management, ﬁnancial and investment advisory
for wealth clients, brokerage service and equity research service, while regularly
participates in various development phases of ﬁnancial industry, and also constantly
maintains good corporate governance.

TISCO emphasizes on creating value for all client groups with the purpose to meet
customer demand with the best products and services while fosters good and
long-term relationship with clients. TISCO constantly develops various innovative
products based on diﬀerent lifestyles, customer need and life stages.
TISCO has set main business pillars to serve three main client groups as follows;
1. Retail Banking Group serves retail clients
2. Corporate Banking Group serves corporate clients
3. Wealth and Asset Management Group serves wealth and
high net worth clients

Annual Review 2014

Currently, TISCO is structured as a holding company with TISCO Financial Group
Public Company Limited as a parent company, who sets business policies and
governs all companies under the group. All companies under ﬁnancial group are
uniﬁed under the brand “TISCO”, where companies under the ﬁnancial group are
TISCO Bank PCL., TISCO Securities Co. Ltd., Deutsche TISCO Investment Advisory
Co. Ltd., TISCO Asset Management Co. Ltd., TISCO Leasing Co. Ltd., TISCO Tokyo
Leasing Co. Ltd., and Hi-Way Co. Ltd.
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สายงานกลุมลูกคารายยอย (Retail Banking Group) มุงเนนการใหบริการสินเชื่อ
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แกลกู คาบุคคลธรรมดาและผูป ระกอบการขนาดเล็กโดยเนนการใหสนิ เชือ่ เชาซือ้ และสินเชือ่
อเนกประสงคเพือ่ การอุปโภคบริโภคเปนหลัก ซึง่ ดำเนินการผานธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
บริษทั ไฮเวย จำกัด และ บริษทั ทิสโก โตเกียว ลีสซิง่ จำกัด โดยสัดสวนของสินเชือ่ สวนใหญ
มาจากสินเชื่อเชาซื้อทุกประเภททั้งรถยนตใหม รถยนตเกา และรถจักรยานยนต นอกจากนี้
ยังมีการใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคตามความตองการของตลาดโดยผลิตภัณฑที่โดดเดน
และเปนทีร่ จู กั ของทิสโก คือ สินเชือ่ จำนำทะเบียนรถยนตเพือ่ การอุปโภคบริโภค ภายใตแบรนด
“ทิสโก ออโต แคช” ซึ่งไดขยายเครือขายชองทางการใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาในทุก
ภูมิภาค ภายใตแบรนด “สมหวัง เงินสั่งได”
กลุมทิสโกเปนผูริเริ่มธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยไดเริ่ม
ใหบริการสินเชือ่ ดังกลาวตัง้ แตป พ.ศ. 2516 และไดบกุ เบิกสินเชือ่ รถจักรยานยนต ขยายธุรกิจ
ใหบริการสินเชื่อรถยนตใชแลวเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม
ป จ จุ บั น กลุ ม ทิ ส โก ยั ง คงเป น หนึ่ ง ในผู น ำในการให บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค า รายย อ ยโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอยที่กลุมทิสโกใหบริการ อันไดแก สินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งในสวน
ของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมและสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใชแลว สินเชื่อรถจักรยานยนต
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต
สินเชือ่ อเนกประสงค ลีสซิง่ เครือ่ งจักรเพือ่ การพาณิชย การใหบริการเปนนายหนาประกันชีวติ
และประกันภัยเพื่อตอบสนองลูกคาที่ตองการความคุมครองไดอยางเหมาะสม
ธนาคารทิสโกใหบริการนายหนาประกันภัย ทั้งในสวนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลากหลายรู ป แบบที่ ต อบสนองความต อ งการของลู ก ค า ได อ ย า ง
ครอบคลุ ม ทิ ส โก มุ ง เน น การขยายบริ ก ารประกั น ภั ย ธนกิ จ สำหรั บ ลู ก ค า รายย อ ยให
ครอบคลุมกลุมผลิตภัณฑที่ครบวงจร ผลิตภัณฑที่นำเสนอใหกับลูกคาประกอบไปดวย
ผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงคและความคุมครองที่ตอเนื่อง จากจุดเริ่มตนใน
การนำเสนอผลิตภัณฑประกันภัยสำหรับทรัพยสิน เชน รถยนตและอสังหาริมทรัพย ทิสโก
ไดคน หาผลิตภัณฑรว มกับพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ คุม ครองลูกคาในดานตาง ๆ อยางครบวงจร
ทั้งในสวนของการประกันสินเชื่อ (Credit life) การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ไปจนถึง
การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยและการประกันชีวิตแบบบำนาญ

Retail Banking Group provides lending facilities to serve retail clients and small

entrepreneurs. The products scope is focusing mainly on hire purchase lending and
consumer lending under TISCO Bank, Hi-Way and TISCO Tokyo Leasing. The loan
portfolio composition mainly consists of hire purchase loan including new cars, used
cars and motorcycles. Meanwhile, there are consumer loan products, developed to
serve market demand, with notable loan against auto license product, named “TISCO
Auto Cash”, which has been distributed nationwide through geographical branches
under brand “Somwang”.

TISCO Bank provides insurance brokerage services for both life and non-life
insurances covering various types of insurance products in response to all
customer demands. TISCO focuses on expanding the scope of bancassurance
service to cover all-round products with a great variety in terms of purposes and
consistent coverage. Starting from general insurance product for assets such as
automobile and real estate, the insurance products are developed through the
coordination with business partners to provide comprehensive protection for clients,
including credit life insurance, health insurance, accident insurance, all the way to
savings insurance and annuity insurance.

Annual Review 2014

TISCO was the ﬁrst pioneer to initiate automobile hire purchase business in Thailand,
starting the service since 1973, and later introduced motorcycle hire purchase while
also expanded the service to used car hire purchase business, aiming to cover every
aspect of customer demand. Nowadays, TISCO is one of the market leaders to
operate retail banking business, covering retail products including automobile hire
purchase of both new and used cars, motorcycle hire purchase, loan against auto
license, mortgage loan, loan against motorcycle license, personal loan, commercial
machinery leasing and bancassurance service for life and non-life products that
are suitabke for the protection needs of the clients.
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บริการประกันภัยธนกิจของธนาคารทิสโกมีความโดดเดนดานการผสมผสานความคุมครอง
ทัง้ ประกันชีวติ และประกันภัย และพัฒนารูปแบบความคุม ครองใหมๆ ใหตรงกับความตองการ
ของกลุมลูกคาของธนาคารไดอยางลงตัว นอกจากนี้การที่ทิสโกมุงเนนการใหบริการเฉพาะ
ดานนายหนาประกันภัยธนกิจ ทำใหกลุมทิสโกสามารถคัดเลือกและผสมผสานผลิตภัณฑ
ทีด่ ที สี่ ดุ จากบริษทั ประกันภัยหลากหลายซึง่ มีจดุ เดนทีแ่ ตกตางกัน โดยพิจารณาถึงความมัน่ คง
ทั้ ง ในด า นสถานะการเงิ น ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย ตลอดจนการบริ ก ารหลั ง การขายและ
ที่ ส ำคั ญ ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ ให ผ ลประโยชน ค วามคุ ม ครองที่ ดี ที่ สุ ด ในราคาที่ เ ป น ธรรม
ทั้งนี้ ทิสโกจะมีบทบาทในการดูแลและลดความเสี่ยงสำหรับลูกคา และนำเสนอใหลูกคา
เปนผูตัดสินใจ
บริษัท ไฮเวย จำกัด ซึ่งเปนบริษัทภายใตกลุมทิสโก ซึ่งเปนผูนำในการใหบริการสินเชื่อ
รถจั ก รยานยนต ไ ด ข ยายเครื อ ข า ยการให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ จำนำทะเบี ย นรถยนต แ ละ
รถจักรยานยนตครอบคลุมในทุกภูมิภาค ภายใตแบรนด “สมหวัง เงินสั่งได” โดยมีสาขา
เปดใหบริการแลวกวา 91 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้กลุมทิสโกยังไดรวมมือกับบริษัท
เซนจูรี่ โตเกียว ลีสซิง่ จำกัด ผูป ระกอบธุรกิจเชาซือ้ ชัน้ นำของประเทศญีป่ นุ จัดตัง้ บริษทั ทิสโก
โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจหลักในการใหบริการเชาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
แกลูกคานิติบุคคลญี่ปุนที่ดำเนินกิจการอยูในประเทศไทย

สายงานกลุม ลูกคาบรรษัท (Corporate Banking Group) ใหบริการทางการเงินใน

รูปแบบของการใหบริการสินเชือ่ และการบริการทีป่ รึกษาทางการเงินใหแกกลุม ลูกคาบรรษัท
หรือกลุมองคกรธุรกิจ (Corporate Client) ทั้งขนาดใหญ และขนาดกลาง โดยผลิตภัณฑหลัก
ได แ ก สิ น เชื่ อ โครงการและสิ น เชื่ อ ระยะยาว สำหรั บ กลุ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ สิ น เชื่ อ เพื่ อ
ผูแทนจำหนายรถยนต และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน
กลุ ม ทิ ส โก มี ค วามเชี่ ย วชาญอย า งมื อ อาชี พ ด า นการให บ ริ ก ารกั บ กลุ ม ลู ก ค า บรรษั ท
ด ว ยเป า หมายในการตอบโจทย ค วามต อ งการทางการเงิ น ของลู ก ค า ที่ ห ลากหลาย
ทิ ส โก ไ ด ป ระสานความสั ม พั น ธ ข องทรั พ ยากรในกลุ ม เพื่ อ ให บ ริ ก ารทางการเงิ น
ไดอยางครบวงจร ทั้งบริการดานสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดใหญ บริการสินเชื่อสำหรับ
ธุรกิจขนาดกลาง บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการวาณิชธนกิจ หัวใจของการให
บริ ก ารแก ลู ก ค า บรรษั ท ขนาดใหญ ข องทิ ส โก คื อ ความเข า ใจในธุ ร กิ จ ของลู ก ค า อย า ง
ลึกซึ้ง สามารถตอบสนองความตองการอยางเฉพาะเจาะจง (Customized solution)
ดวยคำตอบทางการเงินที่ตอบโจทยตรงตามความตองการที่แทจริงในแตละชวงจังหวะ
ของธุรกิจ นอกจากนี้ ทิสโกยังสามารถใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจของลูกคาไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

TISCO’s bancassurance business is notable for the expertise to combine life and
non-life protections and also innovatively develop new protections that seamlessly
answers the client needs. Furthermore, given a focus on bancassurance service,
TISCO is able to select and integrate the best products from various insurance
companies of various strengths, considering from the companies’ ﬁnancial stability
to aftersales service. More importantly, the products must oﬀer maximum protection
beneﬁt at a reasonable price. Thus, TISCO is accountable for oﬀering excellent
services and risk minimization to customers, and presenting appropriate products for
clients.
Hi-Way Co., Ltd, a subsidiary company, is one of the leaders in motorcycle hire
purchase business. Hi-Way expands the geographical network expansion throughout
the country to further serve loan against automobile license or motorcycle license
under the brand “Somwang”. Currently, the loan oﬃces network has 91 branches
nationwide. Additionally, TISCO also cooperates with Century Tokyo Leasing Co., Ltd.,
one of the leading leasing companies in Japan, and established “TISCO Tokyo Leasing
Co., Ltd.” to provide main service in machinery hire purchase specifically for
Japanese companies that operate in Thailand.

Corporate Banking Group provides various types of lending facilities and

TISCO Group has expertise in providing professional ﬁnancial service to corporate
and commercial clients. With an aim to provide ﬁnancial solutions that match with
diverse customer needs TISCO Group has synergized resources within the group to
provide full range of services including corporate lending, commercial lending,
ﬁnancial advisory, as well as investment banking services. In depth understanding of
client business in combined with the ability to provide customized ﬁnancial solution
that address client needs in diﬀerent stages of their business are our heart of service.
As well, TISCO Group provides integrated ﬁnancial solutions to enable client’s
business growth in the long-term.

Annual Review 2014

ﬁnancial advisory services for various corporate clients, ranging from medium corporate
clients to large corporate clients. The core products consist of project ﬁnance loan, term
loan for large corporate, car inventory ﬁnance loan, and ﬁnancial advisory service.
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นอกจากการบริการลูกคาธุรกิจรายใหญ ทิสโกไดมุงเนนในการใหบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลาง เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการที่เติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคธุรกิจตาง ๆ ที่ทิสโกมีความเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษาแกผูประกอบการ
ธุรกิจและใหบริการดานสินเชือ่ บริการทางดานสินเชือ่ หลักทีท่ สิ โกใหบริการ เชน สินเชือ่ เพือ่
ผูแทนจำหนายรถยนต สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง ซึ่งในปจจุบัน
ทิ ส โก ไ ด ข ยายการบริ ก ารให กั บ ผู ป ระกอบการผู ป ระกอบการในภาคธุ ร กิ จ ต า งๆ อาทิ
ธุรกิจยานยนตและชิน้ สวนรถยนต ธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส ธุรกิจสิง่ พิมพและบรรจุภณ
ั ฑ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจวัสดุกอสราง เปนตน
ปจจัยแหงความสำเร็จในการใหบริการของทิสโก คือ การเขาใจความตองการของลูกคา
อยางแทจริง ทำใหทิสโกสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา ไมวาจะ
เปนการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรองรับการขยายกิจการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
และการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ดวยการใหสินเชื่อที่ออกแบบใหเหมาะสม
แก ลู ก ค า แต ล ะรายไม ว า จะเป น เงื่ อ นไขการผ อ นชำระที่ ส อดคล อ งไปกั บ สภาพคล อ ง
ของลูกคา ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว ทั้งนี้ บริการธุรกิจขนาดกลาง
ครอบคลุมสินเชื่อที่หลากหลาย อาทิ สินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ ตลอดจน
ยานพาหนะสำหรับใชในธุรกิจ สินเชือ่ สำหรับซือ้ ทีด่ นิ และพัฒนาสิง่ ปลูกสรางเพือ่ ขยายกิจการ
และเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเสริมสภาพคลอง
ในธุรกิจ
นอกจากนี้ ทิ ส โก ยั ง มี ค วามเชี่ ย วชาญและบริ ก ารอั น โดดเด น ในด า นวาณิ ช ธนกิ จ
(Investment Banking) ในการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจำหนาย
และรั บ ประกั น การจำหน า ยสำหรั บ การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ต อ นั ก ลงทุ น กลุ ม ต า ง ๆ
ผลงานดานวาณิชธนกิจของทิสโก ภายใตบริษัทหลักทรัพยทิสโก เปนที่ยอมรับในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นแนวหนาของประเทศ ใหคำปรึกษาแกลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน
มายาวนานมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดทุนและมีบทบาทในการผลักดันธุรกรรมใหมๆ
ใหประสบความสำเร็จดวยดีมาโดยตลอด

TISCO’s key success factor in providing service the is true understanding of
customers’ ﬁnancial needs. This in turn enables TISCO to provide best-ﬁt solution
according to diverse requirements including financing support for business
expansion, eﬃciency improvement, as well as operational standard enhancement.
The loan package is tailored to suit with each customer such as the payment
term that matches with customer’s projected cash ﬂow as well as speedy loan
approval. The commercial lending service covers various types of lending purpose
including hire purchase loan for machines, equipment and vehicles, loan for land
purchasing and business facility development, together with short-term and
long-term ﬁnancing to support liquidity and business expansion.
With a long-established reputation for excellence, Investment Banking service under
TISCO Securities is at forefront of the industry. It has developed high expertise
and experience in providing the best services to both corporate and governmentrelated clients. It takes part in developing capital market and creating new business
transactions.

Annual Review 2014

Aside from corporate clients, TISCO Group provides commercial lending services
to medium-sized enterprises, one of the fastest-growing sectors in Thai economy.
TISCO provides a wide range of in-depth knowledge and high quality ﬁnancial
service to the SME entrepreneurs in order to support business expansion and
improve eﬃciency and management standard of SME entrepreneurs. Its lending
services are extended to entrepreneurs in various sectors such as automobile and
car parts, transportation and logistics, printing and packaging, food and beverage
and building materials.
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ทิ ส โก เ ป น หนึ่ ง ในผู น ำด า นบริ ก ารเสนอขายหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ต า งๆ การนำหุ น เข า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การจัดจำหนายหุน ทุน การจัดจำหนายหุน กู ทีป่ รึกษาในการ
ควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปรับโครงสรางหนีแ้ ละการใหคำปรึกษาทางการเงิน
ในธุรกรรมตางๆ อยางครบวงจร

สายงานกลุมลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management
Group) มีเปาหมายในการเปนผูนำในการบริการดานที่ปรึกษาการลงทุน “Top Advisory

House” ซึ่งชวยตอบโจทยทุกความตองการดานการออมและการลงทุน ภายใตแบรนด
“ทิสโก เวลธ” (TISCO Wealth) กลุมทิสโกใหบริการลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน และ
ใหคำปรึกษาทางดานการลงทุนอยางรอบดานแกลกู คาธนบดี พรอมดวยผลิตภัณฑครบวงจร
ทั้งผลิตภัณฑเงินฝาก ประกัน บริการจัดการกองทุน และบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
โดยผสานความเชีย่ วชาญดานการเปนทีป่ รึกษาทางการเงินและการลงทุน และการดำเนินงาน
ที่สอดคลองกัน มุงเนนเพื่อมอบบริการที่ดีเลิศ และรักษาผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว
แกลกู คา โดยกลุม ทิสโกเต็มไปดวยเจาหนาทีท่ มี่ ปี ระสบการณ มีความรูค วามชำนาญรอบดาน
และเปนมืออาชีพ ตามเปาหมายหลักในการเปนผูนำในการใหบริการที่ปรึกษาการลงทุน
“Top Advisory House” ซึ่งเปนการตอบโจทยทุกดานของความตองการดานการลงทุนที่
หลากหลายไวในที่เดียวกัน
ภายใตแบรนด “ทิสโกเวลธ” (TISCO Wealth) ซึ่งมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญคอย
ใหบริการและใหคำปรึกษาทางการเงินอยางใกลชิดพรอมทั้งการจัดทำบทวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพื่อเพิ่ม
ศั กยภาพในการบริการลูกคากลุมธนบดีไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น กลุมทิสโกมอบบริการ
พร อ มสิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ โดยแบ ง กลุ ม ลู ก ค า เป น 3 กลุ ม คื อ กลุ ม ทิ ส โก พ รี เ มี่ ย ม
(TISCO Premium) (กลุมลูกคาที่มีสินทรัพยภายใตการจัดการรวมกันอยูที่ 1-5 ลานบาท)
กลุมทิสโกแพลทตินัม (TISCO Platinum) (กลุมลูกคาที่มีสินทรัพยภายใตการจัดการรวมกัน
อยูที่ 5-20 ลานบาท) และกลุมทิสโกไพรเวท (TISCO Private) (กลุมลูกคาที่มีสินทรัพย
ภายใตการจัดการรวมกันมากกวา 20 ลานบาทขึ้นไป) โดยลูกคาจะไดรับเอกสิทธิ์สูงสุด
ในการใชบริการ เชน บริการที่ปรึกษาการเงินโดยที่ปรึกษาสวนตัว หรือ Wealth Manager
มื อ อาชี พ ที่ เ ป ย มด ว ยประสบการณ ซึ่ ง คอยให ค ำปรึ ก ษาด า นการลงทุ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ
การลงทุนตาง ๆ ทั้งใน และตางประเทศอยางใกลชิด การเขารวมงานสัมมนาดานการเงิน
การลงทุ น รวมถึ ง กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ส รรค ส ร า งตามไลฟสไตล ข องลู ก ค า และยั ง ได รั บ
สิ ท ธิ ป ระโยชนเพื่อตอบสนองไลฟสไตลเหนือระดับ เชน รับสวนลดพิเศษจากรานคา
โรงแรม สถานที่ทองเที่ยว รวมกิจกรรมเอ็กซคลูซีฟ เปนตน

Besides, TISCO also has expertise and outstanding services in investment
banking area ranging from Initial Public Oﬀering (IPO), underwriting services for
equities and debts, merger and acquisition advisory, privatization advisory, debt
restructuring to other related ﬁnancial advisory services.

Wealth & Asset Management Group sets objective to become the “Top

Advisory House” that delivers all-round ﬁnancial solutions in terms of savings and
investment under the brand “TISCO Wealth”. TISCO Group provides comprehensive
wealth services through oﬀering full shelf of ﬁnancial products including depository
products, insurance, asset management and securities brokerage service. With the
expertise in ﬁnancial and investment advisory together with the eﬃcient service
operation, TISCO Group aims to deliver excellent services and also maintain the long
term favorable return to clients through experienced professional personnel with the
continued commitment to be “Top Advisory House” in delivering a completed range
of products and services in one place.

Annual Review 2014

TISCO Group integrates the expertise in wealth management and asset management
services under the brand “TISCO Wealth” which closely provides the ﬁnancial services
by experienced ﬁnancial advisors together with economic and investment research
which is conducted with dynamic investment situation. In order to increase TISCO
Wealth quality services, TISCO Group segments services and privileges to 3 wealth
client groups, which are TISCO Premium (the client group with assets under
management between 1 to 5 million baht) TISCO Platinum (the client group with
assets under management between 5 to 20 million baht) and TISCO Private (the client
group with assets under management exceeding 20 million baht). Privilege services are
oﬀered to wealth clients such as exclusive ﬁnancial advisory service by experienced
wealth managers, ﬁnancial and investment seminars, and various entertainment
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ภายใตสายงานกลุม ลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน บริษทั หลักทรัพยทสิ โก จำกัด (“บล.ทิสโก”)
ใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยสำหรับลูกคารายยอยและลูกคาสถาบัน พรอมดวย
บทวิเคราะหหลักทรัพยเชิงลึก ครอบคลุมสำหรับลูกคาทัง้ ไทยและตางชาติ อีกทัง้ การบริการ
ที่เต็มดวยคุณภาพ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ความโปร ง ใสถู ก ต อ งเป น สำคั ญ ด า นบริ ก ารจั ด การกองทุ น (Asset Management)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด (“บลจ. ทิสโก”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
ทั้งในสวนของกองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนสวนบุคคล (Private Fund) และกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ไดนำเสนอผลิตภัณฑตางๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการดานการลงทุนที่แตกตางกันไปตาม
ระดับผลตอบแทนที่ตองการและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ในขณะเดียวกัน บลจ. ทิสโก
ยังคงเนนย้ำนโยบายการบริหารกองทุนเพื่อรักษาผลตอบแทนที่ดีและสรางความมั่งคั่ง
ทางดานการเงินใหกับลูกคาในระยะยาว
สำหรับธุรกิจดานลูกคาสถาบัน บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ ทิสโก จำกัด
ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางกลุมทิสโกและกลุมธนาคารดอยซแบงก (Deutsche Bank
Group) ทำหนาที่หลักในการดูแลและบริการลูกคาสถาบัน ทั้งไทยและตางชาติ ใหบริการ
งานวิจัยและจัดทำบทวิเคราะหหลักทรัพย กอปรกับการใหคำแนะนำดานการลงทุนที่มี
คุณภาพระดับโลกอีก ดวยนอกจากนี้ ยังมีการจัดงานประชุม DB Access Corporate Day
อยางตอเนื่อง โดย บลป.ดอยซ ทิสโก รับหนาที่เปนผูจัดประชุมและประสานงานใน
การนำนักลงทุนสถาบันและบริษทั จดทะเบียนมาเขารวมประชุม เพือ่ เปนชองทางการสือ่ สาร
สำหรับนักลงทุนทีต่ อ งการเขาถึงบริษทั จดทะเบียนโดยตรง โดยการประชุมจัดขึน้ เปนประจำ
ในหลายประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ไดแก ไทย สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา ถือไดวาเปนการเปดโอกาสใหบริษัทจดทะเบียนไดพบปะพูดคุยกับ
นักลงทุนจากทั่วโลก

activities related to diﬀerent lifestyle. Besides, exclusive beneﬁts are also oﬀered to
the wealth clients such as special promotions from retail stores, hotels and tourist
attractions.
Under Wealth and Asset Management Group, TISCO Securities provides brokerage
service to retail and institutional clients, supported by comprehensive securities
research which available for both Thai and foreign investors. In addition, it is
guaranteed with best quality service that maximizes customer satisfaction, while
adhere to ethics and transparency to its utmost. In asset management business, TISCO
Asset Management manages provident funds, private funds and mutual funds. TISCO
Asset Management continually introduces diverse product universe to meet with
diﬀerent clients’ need varied by required return and acceptable risk level while also
emphasizing on a policy to ensure returns and ﬁnancial stability for clients in the
long run.
For institutional clients, Deutsche TISCO Investment Advisory, a cooperation with
Deutsche Bank Group, undertakes the role of servicing institutional clients, both Thai
and foreign, producing quality researches and equity analysis papers, as well as
oﬀering world-class investment advisory service. Moreover, the company regularly
holds “DB Access Corporate Day”, the conference event that is arranged as a meeting
between institutional investors and listed companies to directly exchange information
with the main purpose of providing clear and precise information on performance
results and corporate news. The events are held regularly in many countries around
the world such as Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, United Kingdom and
United States of America.
ตั้งแตป 2526

TISCO Group is a listed company in the Stock Exchange of Thailand using
the symbol “TISCO” since 1983.

สำนักงานใหญตั้งอยูที่ อาคารทิสโกทาวเวอร เลขที่ 48/49 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
TISCO headquarter is located at TISCO Tower 48/49, North Satorn Road, Bangkok.
ณ สิ้นป 2557 ทิสโกมีสินทรัพยรวม 317,674 ลานบาท และมีพนักงานทั้งสิ้น 4,244 คน
As of 2014, TISCO reported total assets of 317,674 million baht with 4,244 employees.

Annual Review 2014

ทิสโก เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชชื่อหลักทรัพย “TISCO”
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ในรอบปแหงความสำเร็จ
A Year in Perspective
ในป 2557 ที่ผานมา กลุมทิสโกยังคงเปนหนึ่งในผูนำตลาดดานธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
และมอเตอรไซค บริการใหคำปรึกษาทางการเงินแกลูกคาธนบดี บริการดานหลักทรัพย
และบริการจัดการกองทุน ทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกลุมทิสโกยังคง
สามารถรักษาผลประกอบการที่แข็งแกรงแมในสถานการณเศรษฐกิจที่ทาทาย ซึ่งในปที่
ผ า นมา กลุ ม ทิ ส โก ไ ด รั บ ผลกระทบจากราคารถยนต ใ นตลาดรถมื อ สองที่ ยั ง คงซบเซา
ตลอดชวงปที่ผานมา ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2557 กลุมทิสโกสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิที่
4,250 ลานบาท และมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนสูงถึงรอยละ 17.4 ซึ่งเปนอันดับตน ๆ
ของธนาคารพาณิชย
In 2014, TISCO maintained position as one of the leaders in automobile and
motorcycle hire purchase business, wealth management services, securities
brokerage and asset management including both mutual funds and provident funds.
Given a challenging economic environment, TISCO Group still delivered strong
operating performance despite the impact from slow secondary car market
throughout the year. For the year 2014, TISCO Group maintained net proﬁt at
4,250 million baht with high return on equity at 17.4%, ranked in top tier among
banking peers.

32
สาระสำคัญ 2557

โดยรวมของป 2557 ธนาคารทิสโกยังคงรักษาผลประกอบการไดเปนที่นาพอใจ แมวา
การเติบโตจะเปนไปไดชาในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยธนาคารเพิ่มความเขมงวดใน
การควบคุมคุณภาพสินเชื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ ธนาคารยังมุงเนนดานการปลอย
สินเชื่อแกกลุมลูกคาบุคคล ลูกคารายยอย และลูกคาบรรษัท ผานการเพิ่มฐานลูกคาและ
การขยายเครือขายสาขาออกไปยังหัวเมืองและตางจังหวัด ทัง้ สาขาธนาคารและสำนักอำนวย
สินเชื่อ รวมทั้งสิ้นกวา 147 แหงทั่วประเทศ ในปที่ผานมา สถานการณตลาดรถยนตใหม
ออนตัวลงอยางมากจากปกอ นหนา โดยยอดขายรถยนตภายในประเทศปรับตัวลดลงมาอยูท ี่
881,832 คัน หรือปรับตัวลดลงถึงรอยละ 34 จากปกอ นหนา ภายใตสถานการณดงั กลาว สินเชือ่
เชาซือ้ รถยนตชะลอตัวลงรอยละ 9.6 อยางไรก็ตาม ธนาคารยังคงสามารถรักษาสวนแบงตลาด
ใหอยูใ นอันดับตนของอุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังคงมุง เนนขยายสินเชือ่ อเนกประสงคผา นธุรกิจ
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต “ทิสโก ออโต แคช” (TISCO Auto Cash) ผานชองทางตางๆ
ทัว่ ประเทศ และยังรักษาการเติบโตอยางมัน่ คงถึงรอยละ 4.6 ขณะทีธ่ รุ กิจนายหนาประกันภัย
ยังสามารถรักษาระดับรายไดเปนอยางดีถึงแมธุรกิจสินเชื่อจะประสบกับภาวะชะลอตัว
โดยกลุมทิสโกยังมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ดวยการออกผลิตภัณฑ
ประกันที่ครบวงจรและครอบคลุมความตองการของตลาดในทุกสถานการณ อีกทั้งยังได
ขยายชองทางการขายและการตลาดผานทางเว็บไซต “ทิสโก อินชัวร” และ “โปรประกัน”
บล.ทิสโก ยังคงรักษาความเปนเลิศดานการใหบริการนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ในป 2557
บล.ทิสโกไดพัฒนาระบบและบริการที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาใน
ยุคดิจิทัล ดวยแอพพลิเคชั่น “สต็อก สแกน” (Stock Scan) ที่เปดชองทางใหลูกคาคัดหุน
ดวยตัวเองตามลักษณะการลงทุนของนักลงทุนแตละประเภท และยังขยายบริการซือ้ ขายหุน
ในตลาดตางประเทศ (TISCO Global Trade) เพือ่ สรางโอกาสลงทุนในบริษทั ชัน้ นำระดับโลก
ผานตลาดหุนชั้นนำจากทั่วโลก อีกทั้ง บล.ทิสโกยังมุงเนนดานการจัดทำบทวิเคราะหที่มี
คุณภาพใหแกนกั ลงทุนไทยและตางชาติทกุ กลุม อยางตอเนือ่ ง ตอกย้ำความเปนผูน ำในฐานะ
ผูใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ใหบริการดานงานวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนแก
นักลงทุนทุกประเภท ซึง่ ในป 2557 บล.ทิสโกไดรบั รางวัล “บริษทั หลักทรัพยดเี ดน” ทัง้ ประเภท
นักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน จากงาน SET Awards 2014 เปนปที่ 4

In 2014, TISCO Securities continually provided excellent service in brokerage
business, as the new application was developed to meet clients’ need in digital age
namely launching “Stock Scan”, a stock selection application to facilitate clients
with self-criteria customization to match diﬀerent investment styles. Meanwhile, the
new oﬀshore investment was also expanded through TISCO Global Trade to oﬀer
investment opportunity to invest in leading companies among global major stock
exchanges. Furthermore, TISCO Securities continually emphasized on oﬀering high
quality researches to both local and foreign investors, placing TISCO Securities as
the leader of research and investment advisory house for all client groups. In 2014,
TISCO Securities received “Outstanding Securities Company Awards” for both retail
investors and institutional investors from the SET Awards 2014, and received this
award for four consecutive years.

Annual Review 2014

Despite the diminished growth during economic slowdown in 2014, TISCO Bank
achieved satisfactory performance as the bank applied more stringent credit criteria
to control asset quality in aligning with the weakened economy. Meanwhile, the bank
still emphasized on lending expansion to individuals, retail clients and corporate
clients through branch network expansion in major urban and provincial areas,
totaling 147 branches throughout the country. The domestic car sales 2014 was
considerably dropped by 34.0% from the previous year to 881,832 units, thereby
TISCO’s hire purchase loan dropped by 9.6%. Nonetheless, the bank
was able to maintain market share among top competitors in the industry. At the
same time, the bank was also keen on consumer loan expansion especially on loan
against auto license product, named “TISCO Auto Cash”, through nationwide
network which resulting in a growth of 4.6% during the year. Despite the
slowdown in lending business, the bancassurance business maintained decent
operating result, resulting from progressing product development which oﬀered
comprehensive products to meet with various demand in the market. TISCO also
expanded the distribution network of bancassurance products through online
channel with the websites named “TISCO Insure” and “Proprakan”.
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บลจ.ทิสโก ยังคงรักษาสวนแบงตลาดที่สูงมาโดยตลอดในดานบริการจัดการกองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ โดยไดรบั ความไววางใจจากบริษทั ชัน้ นำในประเทศอยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ มีการขยาย
บริการการบริหารกองทุนรวม โดยขยายการออกกองทุนรวมตราสารทุนไปในตลาดหลักทรัพย
ชั้นนำตางๆ ในตางประเทศ ทั้งในเอเชีย อเมริกาและยุโรป เปนการเปดโอกาสใหแกลูกคา
รายยอยใหลงทุนในตลาดตางประเทศที่มีแนวโนมขยายตัว ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีเยี่ยม
จากลูกคารายยอยตลอดทัง้ ป นอกจากนี้ บลจ.ทิสโกยงั คงประสบความสำเร็จอยางตอเนือ่ ง
จากการออกกองทุนรวมตราสารทุนทีก่ ำหนดเปาหมายผลตอบแทน (Equity Trigger Funds)
ทีใ่ หผลตอบแทนแกผลู งทุนในระดับทีก่ ำหนดภายในชวงระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ Equity Trigger
Funds นี้ สามารถสรางผลตอบแทนไดตามเปาหมาย สะทอนความเชี่ยวชาญในการลงทุน
และการจับจังหวะการลงทุนอยางแมนยำของทิสโกได
 เปนอยางดี นอกจากนี้ กองทุนทีล่ งทุน
ในตลาดหุนภายในประเทศยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยม โดยกองทุนเปดทิสโก Mid/Small Cap
อิควิตี้ ใหผลตอบแทนสูงเปนอับดับ 1 ของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับกองทุนเปดประเภท
เดียวกัน แสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญดานการบริหารกองทุนของ บลจ.ทิสโก
นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญและความสามารถที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
ในดานตางๆ แลว กลุมทิสโก มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการภายในองคกรอยางตอเนื่อง
ในป 2557 กลุมทิสโกริเริ่มโครงการ Business Transformation โดยเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การดำเนินงานและระบบปฏิบัติการใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถ
ขององคกรในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้นในอนาคต และสามารถ
รองรับตอความเปลี่ยนแปลงของตลาดในทุกสถานการณ นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังคงให
ความสำคัญตอวัฒนธรรมองคกรทีเ่ ขมแข็ง ดานมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาบุคลากร
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระบบการบริหารความเสีย่ งทีท่ นั สมัย และมีนโยบายบริหารจัดการ
ทีร่ อบคอบรัดกุม กลุม ทิสโกมกี ารทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เพื่อมุงเนนใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตสืบไป
ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่สำคัญในการใหบริการกับลูกคากลุมตาง ๆ ของกลุมทิสโก
สามารถแบงไดตามสายธุรกิจดังนี้

Apart from business expertise and capability to meet various client demands, TISCO
Group also continually developed internal process and operation system. In 2014,
TISCO Group has initiated “Business Transformation” project by improving business
processes and systems in order to further enhance business capability and agility
to quickly respond to dynamic business environments and clients’ behaviors in
the future. Furthermore, TISCO places great emphasize on strong operational
standard, human resource development, good corporate governance, modern risk
management system and rigorous operating policy. TISCO Group also reviewed
corporate governance policy in aligning with current operating environment to
support sustainable growth in the future.
The business highlights for year 2014 in each business group are presented as
follows;

Annual Review 2014

For TISCO Asset Management, the company maintained high market share in
provident fund business which was entrusted from leading domestic corporations,
and also expanded mutual fund business by launching foreign investment funds,
invested in major stock exchanges in Asia, America and Europe. The foreign
investment funds received positive feedback as these funds created offshore
investment opportunities for the clients. In addition, TISCO Asset Management
continually succeeded in oﬀering equity trigger funds which target a speciﬁed
return within defined time frame. The equity trigger funds were consistently
achieved targets, reﬂecting the investment expertise and precise market timing.
Moreover, open-ended local equity funds also showed outstanding performance
with TISCO Mid/Small Cap Equity fund was ranked number 1 with the best
return among peers in the same segment, emphasizing our expertise in asset
management business.
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ในป 2557 สถานการณทางเศรษฐกิจออนตัวลงเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบทางการเมืองในชวงตนป หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง กอปรกับ
ความตองการรถยนตที่ถูกใชไปกอนหนานี้แลวในชวงป 2555 จากนโยบายรถยนตคันแรก
สงผลใหยอดขายรถยนตภายในประเทศลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับปกอนหนา ภายใต
สถานการณดังกลาวสินเชื่อกลุมลูกคารายยอยหดตัวลงไปรอยละ 8.5 ในขณะที่สินเชื่อที่
เกี่ยวกับรถยนตหดตัวลงไปรอยละ 9.6 โดยเปนผลทั้งจากสถานการณทางเศรษฐกิจจาก
ภายนอกและการปรับตัวภายในเพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพยใหอยูในระดับดี ทั้งนี้ จากการ
รักษาคุณภาพสินทรัพยดงั กลาว กลุม ทิสโกยงั สามารถรักษาระดับผลประกอบการไดในระดับ
ที่นาพอใจซึ่งไดรับแรงสนับสนุนจากการเชื่อมโยงอยางใกลชิดในทุกธุรกิจภายในกลุม
กลยุทธการดำเนินธุรกิจของกลุม ทิสโกมงุ เนน การขยายฐานลูกคาทุกกลุม และพัฒนาโครงสราง
ธุรกิจเพือ่ สรางการเติบโตในระยะยาว แมวา สินเชือ่ เชาซือ้ รถยนตจะซบเซาตามสภาวะตลาด
กลุ ม ทิ ส โก ไ ด มุ ง มั่ น ในการขยายธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ จำนำทะเบี ย นขึ้ น มาทดแทน โดยเฉพาะ
การขยายโอกาสใหเขาถึงแหลงเงินทุนของกลุมลูกคาไมโครไฟแนนซจากการขยายสาขา
สำนักอำนวยสินเชื่อของ “สมหวัง เงินสั่งได” ซึ่งอยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทไฮเวย
โดยจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นจาก 80 สาขาในป 2556 มาเปน 91 สาขาในป 2557 ใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ นอกจากนี้หากรวมการใหบริการผานชองทางตาง ๆ ของกลุมทิสโก รวมทั้งสิ้น
มีทั้งหมด 147 สาขา เพิ่มขึ้นจาก 105 สาขาในปกอนหนา นอกจากการขยายสาขาไปยัง
พื้นที่ตาง ๆ กลุมทิสโกยังมีเปาหมายในการใหความรูทางการเงินกับลูกคารายยอยใน
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ พรอมทั้งขยายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนในระดับที่เหมาะสม
ยอดสินเชื่อรายยอย Retail Loan Portfolio
171,035
110,338

2010

199,237

182,105

130,840

2011

2012

2013

2014

หนวย : ลานบาท Unit : Million Baht
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
Mortgage
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
Motorcycle Hire Purchase
สินเชื่ออุปโภคบริโภค
Consumer Loan
สินเชื่อเชาซื้อรถมือสอง
Used Car Hire Purchase
สินเชื่อเชาซื้อรถใหม
New Car Hire Purchase

Retail Banking Group

Resilience against volatile environments
In 2014, the domestic economy was subdued, aﬀected by the political instability
during the early of the year, high level of household debt and weak car demand as it
has been brought forward since last two years given the government’s ﬁrst-time car
buyer scheme. As the result, the industry car sales dramatically dropped from
the previous year. Under the unfavorable operating environments, retail loan
contracted by 8.5%, mainly contributed by declining automobile hire loan by 9.6%,
resulting from market environment and internal asset quality control measures.
With eﬀective asset quality control and strong collaboration among business groups,
TISCO Group was able to maintain satisfactory operating result.

สินเชื่อรวมผาน “สมหวัง เงินสั่งได”
Somwang Loan Growth
หนวย : ลานบาท Unit : Million Baht

จำนวนสำนักอำนวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได”
Number of Loan Office - Somwang
หนวย : สาขา Unit : Branch

3,635
80

2,429
26

494
2012

91

2013

2014

2012

Annual Review 2014

TISCO Group’s strategy focuses on customer base expansion in all areas while also
enhances business foundation to accommodate long term growth. Despite the slowdown
in car hire purchase business led by depressed industry car sales, TISCO Group still
built loan against auto license portfolio to compensate the declining car hire
purchase loan. The consumer loan expansion came particularly from microﬁnance
segment by expanding the branch network nationwide through “Somwang” brand.
Somwang network has continually increased from 80 branches in 2013 to 91 branches
in 2014. Taking into account TISCO Bank branch, the distribution channel of overall
TISCO group increased from 105 branches to 147 branches during the year. Apart
from distribution network expansion, TISCO also emphasized on expanding ﬁnancial
opportunity in all areas nationwide together with promoting ﬁnancial knowledge

39
2013

2014
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ให กั บ ลู ก ค า รายย อ ย กลุ ม ทิ ส โก ไ ด มี ก ารดำเนิ น การให ค วามรู ท างการเงิ น โดยเฉพาะ
การวางแผนการเงินกับประชาชนทั่วไปและกลุมลูกคารายยอยเพื่อสงเสริมการวางแผน
การเงินที่ถูกตองและใชจายอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลทางออมใหลูกคากลุมนี้มีคุณภาพหนี้
อยูในเกณฑดี และธุรกิจไมโครไฟแนนซของกลุมทิสโกยังไดรับการตอบรับเปนอยางดีและ
ไดมีการทยอยเปดสาขาในพื้นที่ตางๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหฐานลูกคาสินเชื่อจำนำ
ทะเบียนรถจักรยานยนต และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนตเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่สอดคลองกับชวง
ชีวิตและรูปแบบการดำเนินชีวิต
กลุมทิสโกเปนหนึ่งในผูนำในการคิดคนผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคารายยอย ในปที่ผานมา กลุมทิสโกไดทำการจัดกลุมลูกคา (Customer
Segmentation) โดยพิจารณาถึงชวงชีวิต รูปแบบการใชชีวิต และความตองการของลูกคา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว
ในการนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ กลุมทิสโกจะคำนึงถึงสภาวะของตลาดและ
การแขงขันในชวงนั้น ๆ เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังคงประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความ
คุม ครองโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดรับกับความตองการของลูกคาในระดับราคา
ที่เหมาะสม สงผลใหธุรกิจนายหนาประกันชีวิตและประกันภัยยังคงขยายตัวไดเปนอยางดี
กลุมทิสโกเล็งเห็นถึงการเติบโตของชองทางการนำเสนอบริการประกันภัยธนกิจ กลุมทิสโก
ไดริเริ่มทำการตลาดออนไลนและกอตั้งเว็บไซต “TISCO Insure” และ “ProPrakan”
ซึ่งเปนเว็บไซตที่ครอบคลุมผลิตภัณฑประกันทุกประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาอยางทั่วถึง ชองทางออนไลนไดถูกกอตั้งขึ้นจากทีมงานพัฒนาธุรกิจประกันภัยที่
เชีย่ วชาญ พรอมดวยประสบการณในการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและประกันชีวติ
รวมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก ซึ่งทำใหสามารถนำเสนอผลิตภัณฑประกันภัยที่ให
ความคุมครอง คุมคา ตรงความตองการของลูกคาเปนสำคัญ

education to general public and retail customers to encourage proper ﬁnancial
planning and reasonable spending which indirectly beneﬁted good asset quality of the
company. Furthermore, the microﬁnance business has been well-received by customers
with growing customer base and continuing branches expansion. Thereby, the loan
against motorcycle licenses and automobiles licenses have constantly increased.

Emphasize on product development to meet customer requirement
in every stage of life
TISCO Group was one of the pioneers in developing new ﬁnancial products to
respond to retail customer demand. TISCO Group employed retail customer
segmentation by considering life stages, lifestyles, and customer needs to
enhance service capability in response to rapid change of customer demand.
TISCO Group also considered the current market conditions and the market
competitions in advance of new product oﬀerings.

TISCO Group recognized a growing potential in online marketing channel
to promote bancassurance business. Thereby, TISCO Group has lunched
websites called “TISCO Insure” and “Proprakan” which cover all bancassurance
products to meet with various demands of all customer groups. The websites have
been developed by highly expertise team of insurance business development. In
collaboration with leading global insurance companies in both life and non-life
insurance business, it allows TISCO Group to oﬀer variety of value added insurance
products that suit our customer’ needs.
In 2014, TISCO Group also emphasized in growing health care trend in the market.
Therefore, TISCO Group launched new life insurance products for our lending and
deposit customers under the name “Zero Cancer Plan” health insurance which
provides protection for cancer disease under the principle of “Early detection of
cancer improves prognosis”. Besides cancer detection and treatment expenses,
the insurance policy also covers the transportation cost with maximum protection
coverage of 1 million baht. Also, there is no medical examination requirement with ﬁxed
premium up to age of 70 years, oﬀering the value creation to all customers.

Annual Review 2014

TISCO Group also succeeded in developing new insurance products which
added protection value to meet clients’ needs at a reasonable price. Consequently,
the bancassurance business continued to expand widely.

41

42
สาระสำคัญ 2557

ในป 2557 กลุมทิสโกใหความสำคัญกับตลาดการดูแลและรักษาสุขภาพที่กำลังเติบโต
จึงไดเปดตัวผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบแทนลูกคาสินเชื่อและลูกคาเงินฝากของกลุมทิสโก คือ
“ประกันสุขภาพ ซีโร แคนเซอร แพลน” ซึ่งเปนแผนประกันสุขภาพคุมครองโรคมะเร็งภายใต
แนวคิดวา “มะเร็งตรวจพบไว รักษาหายได” โดยออกแบบความคุมครองใหลูกคาไดรับ
ผลประโยชนทันทีเมื่อตรวจพบ ซึ่งจะครอบคลุมคาใชจายในการรักษาโรคมะเร็ง ชดเชย
คาตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง รวมไปถึงชดเชยคาเดินทางสำหรับรักษาโรคมะเร็ง ดวยวงเงิน
สูงถึง 1 ลานบาท และสามารถทำประกันไดโดยไมตองตรวจสุขภาพและเบี้ยประกันภัยคงที่
ตออายุไดถึง 70 ป นับไดวาเปนการสรางมูลคาใหกับทุกกลุมลูกคา
ในขณะเดียวกัน สำหรับประกันภัยรถยนต กลุมทิสโกไดพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยรถยนต
ในกลุมความคุมครองรถชนยานพาหนะทางบก (ประเภท 3+) โดยใหความคุมครองที่เหนือ
กวาประกันภัยรถยนต 3+ ทั่วไปภายใตชื่อทางการตลาดวา “ประกันรถยนต ONE Mini”
ซึ่งจะเปนประกันภัยรถยนตที่เพิ่มความคุมครอบกรณีรถเกิดอุบัติเหตุทั่วไป และเพิ่มความ
คุมครองประกันโจรกรรมทรัพยสินสวนบุคคลในรถ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก
ลูกคาทั่วไป
นอกจากนี้ ดวยแนวโนมการเติบโตของจำนวนประชากรที่สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ทำใหกลุม
ทิสโกไดตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนวัยเกษียณ จึงไดริเริ่มผลิตภัณฑดานการ
วางแผนเกษียณภายใตชอื่ ทางการตลาดวา “My Wish – Retirement Plan” โดยมีลกั ษณะเดน
คือ ลูกคาสามารถเลือกอายุเกษียณไดทงั้ 55 ป และ 60 ป และเลือกแผนการชำระเบีย้ ประกันภัย
ทัง้ แบบสัน้ หรือชำระจนครบเกษียณอายุ ซึง่ เปนผลิตภัณฑทชี่ ว ยใหลกู คาไดวางแผนการออม
เพื่อชีวิตหลังวันเกษียณไดเปนอยางดี
ในภาพรวมของธุรกิจประกันภัยธนกิจออนตัวลงเล็กนอยจากปกอนหนา โดยมีผลกระทบ
หลักมาจากการชะลอตัวลงของยอดขายรถยนตในประเทศและยอดสินเชื่อใหมที่ลดลงไป
ในทางเดียวกันถึงรอยละ 40 แตอยางไรก็ตาม จากการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบโจทยของ
ลูกคาและไดรบั ผลตอบรับทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง สงผลใหระดับรายไดจากบริการประกันภัยธนกิจ
นั้นออนตัวลงไปเพียงรอยละ 10 เทานั้น

Meanwhile, for auto insurance, TISCO Group has developed motor insurance (class 3+)
with beneﬁts that exceed other general 3+ auto insurance products in the market.
The product under the name “One Mini Car Insurance” provides protection over
general accidents and also has additional protection from loss of personal belonging
from theft. This product received good response from the clients.
With increasing concern over aging society, TISCO Group placed important eﬀort
in retirement planning and initiated the product named “My Wish- Retirement Plan”.
The key features of this product are selective retirement plan with the choice of
retirement age of 55 years old or 60 years old and customers are given the options
of either short payment plan or extended payment plan until retirement age which
aids customers in saving plan for their post-retirement period.
The overall bancassurance business slightly softened from the previous year,
resulting from a decrease in domestic car sales and a decrease in new loan of
40%. Despite the slowdown business environment, the bancassurance product
development has been dynamic and received positive responses which also
supported bancassurance revenue to decline by only 10% from the previous year.

From the eﬀect of the signiﬁcant drop in industry car sales and political instability
during the year which resulted in weak domestic consumption and rising household
debt level, the retail loan portfolio also contracted by 8.5%. Apart from market
environment, TISCO Group was keen on maintaining good asset quality, as seen in
declining provision expenses comparing with the previous period. With a great deal
of experience in the hire purchase business, TISCO Group was able to maintain
the asset quality at satisfactory level, while also aggressively expanded the loan
against auto licenses to replace the drastic drop in new car and used car market
during the year. Together with eﬀective cost control and prudent risk management,
TISCO Group was able to maintain competitiveness while also created value for
clients through business promotion, privileges and increasing excellence in
providing services to meet clients’ need. After all, it is our business philosophy to
create value and opportunities for clients along with sustain business growth at
the same time.

Annual Review 2014

Maintain asset quality during a challenging year

43

44

รายไดจากบริการประกันภัยธนกิจ Bancassurance Fee Income
หนวย : ลานบาท Unit : Million Baht

สาระสำคัญ 2557

2,643

2,364

1,967

2012

2013

2014

รักษาคุณภาพสินทรัพยใหสอดคลองกับสถานการณ
เนื่ อ งจากภาพรวมของยอดขายรถยนต ใ นป นี้ ล ดลงอย า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา
ประกอบกับสภาวะความไมแนนอนทางการเมืองระหวางป ซึง่ ทำใหการใชจา ยของประชาชน
หดตัวลงและหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหยอดสินเชื่อรายยอยของกลุมทิสโกลดลง
ตามภาวะตลาด ทีร่ อ ยละ 8.5 สวนหนึง่ เนือ่ งจากกลุม ทิสโกเนนการรักษาคุณภาพของสินทรัพย
สะทอนใหเห็นจากการลดลงของคาใชจา ยหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจากปกอ นหนา เปนผล
มาจากการระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จากประสบการณใน
ธุรกิจสินเชือ่ เชาซือ้ ทีส่ งั่ สมมาเปนเวลายาวนาน ทำใหบริษทั สามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสามารถรุกตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนเพื่อมาทดแทนตลาด
รถยนตมือหนึ่งและมือสองที่ชะลอตัวลงอยางมากในระหวางปที่ผานมา และดวยความ
สามารถในการบริหารตนทุน และการจัดการความเสี่ยงที่ดี ทำใหกลุมทิสโกยังคงรักษา
ความสามารถในการแขงขันในผลิตภัณฑตางๆ และการสรางคุณคาใหกับลูกคาในเวลา
เดี ย วกั น ทั้ ง ในรู ป แบบของกิ จ กรรมส ง เสริ ม การขายต า งๆ เพื่ อ มอบผลประโยชน ที่ ดี
การนำเสนอทางเลือกที่ตอบโจทยลูกคาและเพิ่มทางเลือกใหลูกคาไดมากขึ้น อันเปน
แนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุมทิสโก ที่มุงเนนการสรางโอกาสและคุณคาใหกับลูกคา
พรอมทั้งเติบโตไปดวยกัน

สินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตใหม
New Car Hire
Purchase

สินเชื่อจำนำ
ทะเบียนรถยนต
“TISCO
Auto Cash”

ประกันสุขภาพ
Health
Insurance

สินเชื่อ
เพื่อการเคหะ
Mortage
Loan
ประกันภัย
รถยนต
Auto
Insurance

สินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนต
Motorcycle
Hire Purchase
ประกันชีวิต
Life
Insurance

สินเชื่อ
อเนกประสงค
“Top-Up”

ประกันอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติ
Fire & Catastrophy
Insurance

สินเชื่อ
จำนำทะเบียน
รถมอเตอรไซค
Loan agaisnt
Motorcycle License
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สินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตเกา
Used Car Hire
Purchase
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คำตอบทางการเงินเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
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ปจจุบัน กลุมลูกคาบรรษัทของกลุมทิสโกขยายตัวครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ
มากยิ่งขึ้น เชน อุตสาหกรรมพลังงาน โรงไฟฟา โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การผลิต ขนสง ตลอดจนอสังหาริมทรัพย สอดคลองไปกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ
และการลงทุน ดวยความเชี่ยวชาญและประสบการณประกอบกับความสัมพันธอันดี และ
เครือขายลูกคาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันมาเปนเวลานาน กลุมทิสโกจึงมีความพรอมในการ
ใหบริการแกลูกคาไดอยางเต็มรูปแบบ เชนเดียวกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
การสนับสนุนทางการเงินแกกลุม ลูกคาบรรษัทขนาดใหญทสี่ ำคัญในป 2557 ไดแก ทีป่ รึกษา
ทางการเงินรวมในการจัดหาวงเงินสินเชื่อ พรอมทั้งสนับสนุนการใหสินเชื่อ ภายใตวงเงิน
สินเชื่อกวา 8,600 ลานบาท ใหแก บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
(ธุรกิจโรงไฟฟาของกลุม ปตท.) เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจรองรับการผลิตไฟฟาของ
ประเทศ กลุมทิสโกยังไดรับเลือกใหเปนที่ปรึกษาดานการเงินรวม เพื่อนำหลักทรัพย
เขาจดทะเบียนและเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งโครงการดังกลาว
อยูระหวางการดำเนินการ นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เพือ่ ใชในการเขาซือ้ หุน บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหาชน) บริษทั โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) เพือ่ สนับสนุน
แผนการลงทุนและขยายธุรกิจ และบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
เพื่อลงทุนขยายโครงการสำเพ็ง

บริการวาณิชธนกิจอยางมืออาชีพ
ผลงานดานวาณิชธนกิจในป 2557 ประกอบดวย การเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการ
ควบรวมกิจการ การเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลคากิจการ และผูจัดการ
การจัดจำหนายและรับประกันการจำหนายสำหรับการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปน
ครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ผลงานที่สำคัญในป 2557 ไดแก การเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหบริษัท
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“ROJNA”) เพือ่ เขาซือ้ กิจการบริษทั ไทคอน
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“TICON”) มูลคา 6,500 ลานบาท ตลอดจน
ใหคำปรึกษาในการเพิ่มทุนมูลคา 2,800 ลานบาทแก TICON นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังใช
คำปรึกษาแกบริษัทชั้นนำ 7-8 บริษัทในการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
ซึ่งบริษัทบางสวนจะเขาจดทะเบียนในป 2558

Corporate Banking

Financial solution to support business growth
At present, TISCO’s corporate banking service covers various industries such as
energy, power, utility and infrastructure, manufacturing, logistic, and property industries
in accordance with economic and investment direction. With high caliber and
experienced professionals together with long-established relationship with our
customers, TISCO can provide full range of ﬁnancial advisory services to corporate
clients like any leading commercial banks in Thailand.
For the highlighted projects for the year 2014, TISCO Group performed as co-ﬁnancial
advisor for fund raising activity together with providing syndicated loan under credit
line up to 8,600 million baht for Global Power Synergy Plc. (Power Business Flagship
of PTT Group) which is used for its expansion and strengthen electricity supply for
Thailand. Also, TISCO has been selected as a joint ﬁnancial advisor for its Initial Public
Oﬀering which is currently in the execution phase. In term of credit facilities providing
in 2014, the highlighted transactions were credit facility to Rojana Industrial Park Plc.
for the acquisition of major portion of TICON Industrial Connection’s shares, Global
Power Synergy: the credit facility for future expansion and investment, J.S.P Property
Plc : the credit facility for property development of Sampeng projects.

Investment banking service for the year 2014 covered the ﬁnancial advisory service
for the merger and acquisition, the ﬁnancial advisory service for the company
valuation, and underwriting service for the Initial Public Offering (“IPO”). The
highlighted transaction in year 2014 included the ﬁnancial advisory service for
Rojna Industrial Park Plc. (“ROJNA”) for the acquisition of TICON Industrial
Connection Plc. (“TICON”) with total size of 6,500 million baht. Likewise, Investment
Banking team provided ﬁnancial advisory for the capital increase of ROJNA totaling
amounting to 2,800 million baht. In addition, there are ongoing 7-8 initial public
oﬀering deals whereby part of them will be carried out within 2015.
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วาณิชธนกิจของกลุม ทิสโกมที มี งานมืออาชีพทีเ่ ชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
จากประสบการณ ที่ อ ยู ใ นตลาดมายาวนานจึ ง สามารถตอบโจทย ลู ก ค า ได ห ลากหลาย
มีศกั ยภาพการบริการทีแ่ ข็งแกรง อันประกอบดวยพืน้ ฐานความรูค วามชำนาญดานกฎเกณฑ
กฎระเบี ย บต า งๆ ความโดดเด น ด า นผลงานวิ จั ย คุ ณ ภาพ ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สำนักวิจัยทิสโกเปนเครื่องมือสำคัญใหแกลูกคา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน และ
พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ ตอบสนองความตองการของลูกคาธุรกิจทุกระดับ

ปรับตัวตามสถานการณของผูประกอบการขนาดกลาง
ในป 2557 ภาวะสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางปรับตัวลดลงสวนหนึ่งเปนผลจากความตองการ
สินเชื่อของผูจัดจำหนายรถยนตที่ออนตัวตามยอดขายรถยนตในประเทศ ทามกลางความ
ทาทายของภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผูประกอบการบางกลุม ทิสโก ไดใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกลกู คาบางสวนทีม่ กี ารชะลอตัวของธุรกิจ อาทิ การทบทวนวงเงินใหสอดคลอง
กับกระแสเงินสดของธุรกิจ นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหมี
ความคลองตัวและพรอมรองรับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น ถึงแมสถานการณทางเศรษฐกิจจะ
ไมเอื้ออำนวย อยางไรก็ตาม กลุมทิสโกยังคงมุงเนนในการสนับสนุนและใหบริการอยาง
ครบวงจรกับผูประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมตาง ๆ และมีลูกคาใหม
ที่ใหความไววางใจกลุมทิสโกอยางสม่ำเสมอ
Our Investment Banking team aims to deliver creative solutions to meet clients’
requirements, and demands ﬂawless execution for smooth operations and ultimately
success to the transactions. We are keen on rules and regulations and have a strong
research team, which is an important tool to help clients with investment decision
making and business strategic advancement, responding to all levels of clients’
needs.

Adaptive environment for medium enterprises
For the year 2014, the commercial lending portfolio contracted due partly to
subdued loan demand of car dealer amidst weakened automotive car sales. Amidst
challenging economic environment, TISCO Group provided ﬁnancial remedy to help
customer overcoming their ﬁnancial hardship by reviewing credit line in aligning with
cash ﬂow of businesses. Meanwhile, the business process has been improved with
increasing flexibility and readiness to tackle incoming risks and uncertainties.
Even though the economic situation was unfavorable to the business, TISCO Group
continued to support and provide full services to potential middle enterprise
entrepreneur and constantly obtained new clients who have trust in our expertise.

ผลิตภัณฑและ
บริการลูกคาบรรษัท
Corporate Banking
Products and
Services
บริการวาณิชธนกิจ
Investment Banking
ตลาดตราสารหนี้
Debt Capital Markets
ตลาดตราสารทุน
Equity Capital Markets

อื่น ๆ Others
ที่ปรึกษาทางการเงิน
Financial Advisory
บริการดานการค้ำประกัน
และการอาวัล
Credit Guarantee and
Aval service
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Inventory Finance
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ธุรกิจลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน
(Wealth & Asset Management)

โดดเดนดวยผลิตภัณฑที่หลากหลายพรอมทั้งผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ในปทผี่ า นมา กลุม ทิสโก ภายใตแบรนด ทิสโกเวลธ ยังคงเนนการใหบริการดานเงินฝากและ
การลงทุนอยางครบวงจร ดวยการออกผลิตภัณฑตา งๆ ทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจในแตละชวง โดยในสวนของเงินฝากนั้นทิสโกเวลธยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ
ที่ใหผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากทั่วไป อาทิ เงินฝากออมทรัพยไดมอนด
(Diamond Savings) ทีเ่ นนลูกคากลุม ทีม่ เี งินออมมากกวา 1 ลานบาท พรอมรับสิทธิประโยชน
ทางดานบัญชี โดยบัญชีดังกลาวไดรับความนิยมจากลูกคาอยางตอเนื่อง โดยจะเห็นไดจาก
จำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นในป 2557 กวา 8,000 บัญชี ในสวนของลูกคากลุมที่มีเงินออมไมเกิน
1 ลานบาทนั้น ทางทิสโกเวลธไดนำเสนอผลิตภัณฑเงินฝากซุปเปอรออมทรัพย โดยเปน
ผลิตภัณฑทใี่ หผลตอบแทนสูงเมือ่ เทียบกับบัญชีเงินฝากทัว่ ไป ในขณะเดียวกันยังไดรบั สิทธิ
ในการถอนไดถงึ เดือนละ 4 ครัง้ และไมมคี า บริการสำหรับการถอนขามเขต นอกจากในสวน
ของผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยแลวนัน้ ทางทิสโกเวลธยงั นำเสนอรายการสงเสริมการขาย
สำหรับเงินฝากระยะสัน้ ถึงระยะกลางอยางตอเนือ่ ง โดยธนาคารไดออมแคมเปญสงเสริมการ
ขายสำหรับผลิตภัณฑออมทรัพย ภายใตชื่อ “TISCO เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน 2.8%”
ในป 2557 ที่ผานมานั้น บลจ.ทิสโก ยังคงประสบความสำเร็จอยางตอเนื่องในการนำเสนอ
กองทุนประเภท “ทริกเกอรฟนด” (Trigger Fund) ซึ่งเปนกองทุนที่มุงสรางผลตอบแทนตาม
เปาหมายที่ตั้งไว โดยไดนำเสนอกองทุนประเภทดังกลาวอยางตอเนื่องถึง 21 กองทุน และ
ดวยประสบการณที่มีมายาวนาน ประกอบกับความเชี่ยวชาญและความเขาใจในสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดในแตละชวง สงผลใหสามารถนำเสนอกองทุนในชวงเวลาที่
เหมาะสมและสามารถสรางผลตอบแทนไดตามเปาหมายและระยะเวลาที่กำหนดไดถึง
10 กองทุน ความสามารถของ บลจ.ทิสโก ในการบริหารกองทุนเพื่อใหผลตอบแทนที่
โดดเดนนัน้ ไมจำกัดเพียงเฉพาะแตเพียงกองทุนประเภททริกเกอรฟน ดเทานัน้ ในปทผี่ า นมา
กองทุนเปด ทิสโก Mid/Small Cap อิควิตี้ สามารถสรางผลตอบแทนสูงเปนอับดับ 1 ของ
อุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับกองทุนเปดประเภทเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารกองทุนของ บลจ.ทิสโก

Wealth & Asset Management

Variety of Products with Sustainable Return
During the past year, TISCO Wealth continued to provide all-round depository
products and investment products by launching products in accurate market
timing according to economic environments. TISCO Wealth also oﬀered products
with higher return than other regular savings such as Diamond savings and Super
savings. Diamond saving serves clients with deposit amount more than
1 million baht with benefits. This product was continually well recognized
with more than 8,000 new accounts opened in 2014. Meanwhile, Super savings
targets clients with deposit amount lower than 1 million baht, with return higher than
regular saving deposit but also provides more flexibility with the withdrawal
of 4 times a month, no limited amount and no fee charge for crossing area
withdrawal. Besides the saving deposits, TISCO Wealth also promoted short term
and medium term ﬁxed deposit by launching deposit campaign namely “TISCO
Special Fixed Deposits 5-Month 2.8%”.
In 2014, TISCO Asset Management continually succeeded in introducing trigger fund
products with consistent performance and successful issuance of 21 new trigger
funds during the year. With investment expertise and market knowledge, TISCO
Asset Management was able to launch a variety of trigger funds with accurate
market timing, which led to the achievement of 10 trigger funds, reached the target
return within the deﬁned period. The success of TISCO Asset Management was not
limited only to trigger fund products but also TISCO Mid/Small Cap open-end equity
fund ranked number 1 with the best return among peers showing the excellence in
asset management business.

Apart from oﬀering various products to satisfy clients’ investment needs and increase
opportunity to obtain long term favorable return, the asset allocation is also a key
principle in portfolio investment to generate return with acceptable risk level. In 2014,
TISCO Wealth extended the products and services on shelf to increase the
investment opportunity in foreign assets by launching foreign investment funds (FIF).
TISCO Asset Management oﬀered equity FIFs which invested in leading Asia stock
markets such as China, Taiwan, South Korea and Japan. Similarly, the investment
opportunity was extended to European stock market towards the oﬀering of FIF in
German stocks. In addition to the investment through foreign investment fund,
“TISCO Global Trade” was introduced as an oﬀshore trading service providing
international access to major stock exchanges; for example, New York Stock
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Expand Oﬀshore Investment Opportunity
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เพิ่มโอกาสการลงทุนในตางประเทศ
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นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการใน
การลงทุนและเพิม่ โอกาสในการรับผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืน การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย
ประเภทตางๆ ยังนับเปนหัวใจสำคัญของการลงทุนแบบ Portfolio เพือ่ สรางผลตอบแทนทีด่ ี
และมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยใน ป 2557 ที่ผานมา ทิสโกเวลธ ไดขยายขอบเขต
ผลิตภัณฑและการใหบริการเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศมากยิ่งขึ้น
ผานการลงทุนในกองทุนรวมทีล่ งทุนในตางประเทศ โดย ทิสโกเวลธไดนำเสนอกองทุนทีล่ งทุน
ในตลาดหุนภูมิภาคเอเชีย เชน จีน ไตหวัน เกาหลี และญี่ปุน เปนตน รวมทั้งขยายขอบเขต
การลงทุนในตลาดหุนยุโรป ผานกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุนเยอรมันอีกดวย และนอกจาก
การลงทุนในสินทรัพยตางประเทศ ผานการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ทิสโก แลวนั้น
ทิสโกเวลธ ไดเพิ่มโอกาสการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศ โดยเปดใหบริการซื้อขายหุน
ตางประเทศ (TISCO Global Trade) เพือ่ สรางโอกาสใหแกนกั ลงทุนรายยอย ในการลงทุนใน
บริษัทชั้นนำระดับโลก ผานตลาดหุนหลักทั่วโลก เชน ตลาดหลักทรัพยอเมริกา (NYSE,
NASDAQ, AMEX) ตลาดหลักทรัพยลอนดอน (LSE) ตลาดหลักทรัพยโตเกียว (TSE)
ตลาดหลักทรัพยฮอ งกง (HKSE) และตลาดหลักทรัพยสงิ คโปร (SGX) ถือเปนการเพิม่ โอกาส
รับผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหุนตางประเทศมากยิ่งขึ้น

พัฒนาชองทางการใหบริการเพื่อสรางฐานลูกคาที่แข็งแกรง
สาขาธนาคารถือเปนชองทางที่สำคัญชองทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสงมอบ
บริการที่ดีใหกับลูกคา ดังนั้น เพื่อเปนการขยายชองทางการใหบริการลูกคาใหครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ในป 2557 ที่ผานมา ธนาคารทิสโกไดเปดใหบริการสาขาธนาคารเพิ่มเติม
ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และในต า งจั ง หวั ด จำนวน 4 สาขา ได แ ก
สาขาบางลำภู สาขาถนนนิพทั ธอทุ ศิ 2 หาดใหญ สาขาสยามสแควรวนั และสาขาเมกาบางนา
ซึ่งเปนสาขาเต็มรูปแบบที่สามารถใหบริการครอบคลุมผลิตภัณฑทางการเงินและการลงทุน
ทุกประเภทของกลุมทิสโก ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2557 ธนาคารทิสโกมีสาขาตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงในจังหวัดหลักตามภูมิภาคตางๆ รวมทั้งสิ้น 56 สาขา นอกจากนี้
ทิสโกเวลธยังไดเพิ่มบริการ “TISCO Investment Center” โดยใหคำปรึกษาดานการลงทุน
อยางครบวงจรแกลูกคา โดยไดเริ่มใหบริการ ณ สาขาสยามสแควรวัน เปนแหงแรก
นอกจากการพัฒนาชองทางการใหบริการของสาขาธนาคารแลว บล.ทิสโก ซึง่ เปนผูใ หบริการ
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยแกลูกคาทั่วไปและลูกคาสถาบัน ยังไดพัฒนาระบบและบริการ
ที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาในยุคดิจิทัล ดวยการเปดตัวแอพพลิเคชั่น
“สต็อก สแกน” (Stock Scan) ที่เปดชองทางใหลูกคาคัดสรรหลักทรัพยดวยตัวเองตาม
ไลฟสไตลของนักลงทุนแตละประเภท ผานระบบออนไลนทงั้ ในโทรศัพทมอื ถือและแท็บเล็ต
ซึ่งใหความสะดวกสบายและรวดเร็วแกนักลงทุนในการตัดสินใจเลือกซื้อหลักทรัพยดวย
ตัวเอง อีกทั้งยังไดพัฒนาปรับปรุงการใหบริการผานแอพพลิเคชั่นทั้ง iPhone และ iPad
โดยไดเพิ่มรูปแบบการใหบริการ โดยลูกคาสามารถฝากและถอนเงินสำหรับบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยผานโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต ซึ่งเปนการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความ
รวดเร็วในการทำธุรกรรมของลูกคาใหมากยิ่งขึ้น

Exchange, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock
Exchange , and Singapore Exchange, and oﬀered opportunities for investors to
allocate and diversify risk/return to international markets.

Enhance Service Channels to Strengthen Client Base
TISCO Bank branch is one of the crucial network channels to facilitate and deliver
good services to clients. In 2014, TISCO Bank opened 4 new branches in order to
expand service channel, where the new branches located in Bangkok and vicinity and
provincial area, namely Banglumpu, Niphat Uthit 2 road - Hat Yai, Siam Square One,
and Mega Bangna, all of which are full bank branches with complete banking
services, products and investment. At the end of 2014, there were totaling 56 bank
branches in Bangkok and vicinity, and major provinces. In addition, TISCO Wealth
added new “TISCO Investment Center”, established at Siam Square One branch, in
order to provide the completed range of investment advisory services to clients.

On client base expansion, TISCO Wealth’s client base has continually expanded
through “Banker to Broker” program, initiated by the Stock of Thailand, facilitating the
clients to open brokerage trading account at bank branches. As a result, this program
attracted 3,695 new investors during the year. Furthermore, “Employee Joint
Investment Program” or “EJIP” has also contributed client base expansion by
acquiring more new 500 trading accounts during 2014, which increased total new
trading account through the program to 2,200 accounts.

Annual Review 2014

Apart from bank branch expansion, TISCO Securities, a subsidiary company under
TISCO group providing the brokerage services to individual and institutional clients,
has developed the new service application by launching “Stock Scan”, which is an
online service analytical tool to facilitate the individual clients with stock selfcustomization to match diﬀerent investment styles. Moreover, the online trading
application has been upgraded by adding new service which enables the clients to
deposit and withdraw cash for securities trading account through iPhone and iPad.
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ในดานของจำนวนฐานลูกคานั้น ทิสโกเวลธยังคงมุงเนนในการขยายฐานลูกคาให โดยในป
ที่ผานมา บล.ทิสโกไดดำเนินโครงการ Banker to Broker ของตลาดหลักทรัพยตอเนื่องจาก
ป 2556 ซึง่ อำนวยความสะดวกใหนกั ลงทุนสามารถเปดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยและอนุพนั ธ
ผานสาขาธนาคารทิสโกได ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถเพิ่มบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหมได
เปนจำนวนมากถึง 3,695 บัญชี นอกจากนี้ยังไดเพิ่มจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผาน
โครงการสะสมหุ น สำหรั บ พนั ก งานบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Employee Joint investment
Program: EJIP) โดยในปที่ผานมาไดมีพนักงานบริษัทจดทะเบียนประสงคเขารวมโครงการ
ดังกลาว และเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผาน บล.ทิสโก กวา 500 ราย ทำให ณ สิ้นป 2557
มีพนักงานที่เขารวมโครงการและเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผาน บล.ทิสโก รวมแลวกวา
2,200 ราย
ทัง้ นีจ้ ากการพัฒนาชองทางการใหบริการและการขยายฐานลูกคาอยางตอเนือ่ ง สงผลใหใน
ป 2557 ที่ผานมานั้น ทิสโกเวลธสามารถขยายฐานลูกคาทั้งในดานของจำนวนลูกคาและ
มูลคาสินทรัพยภายใตการบริหาร โดยจำนวนลูกคาบุคคล ณ สิน้ ป 2557 อยูท ี่ 123,667 ราย
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 7,120 ราย หรือคิดเปนรอยละ 6.1 ในขณะที่มูลคาสินทรัพยทั้งหมด
ภายใตการบริหารอยูที่ 205,319 ลานบาท จากปกอนหนากวารอยละ 10

มุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำ
ทิ ส โก เวลธ ยั ง คงมุ ง เน น ความเป น เลิ ศ ในการเป น ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น อย า งต อ เนื่ อ ง
โดยใหบริการครอบคลุมสินทรัพยทุกประเภท และขยายบริการใหครอบคลุมออกไปยัง
ตลาดเงินตลาดทุนตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ในป 2557 บล.ทิสโก และบริษัทหลักทรัพยที่
ปรึกษาการลงทุน ดอยซ ทิสโก จำกัด รวมมือกันขยายขอบเขตการจัดทำบทวิเคราะห
หลักทรัพยใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของนักลงทุนทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยไดเพิ่มเติมบทวิเคราะหหลักทรัพยอีก 16 หลักทรัพย ทำให ณ สิ้นป 2557
มีบทวิเคราะหหลักทรัพยมากถึง 102 หลักทรัพยในทุกกลุม อุตสาหกรรม ถือเปนการอำนวย
ความสะดวกและชวยเหลือนักลงทุนในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อขายหลักทรัพย
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มการจัดทำบทวิเคราะหการลงทุนไปยัง
ตลาดหลักทรัพยตา งประเทศ อาทิเชน ตลาดหลักทรัพยเยอรมัน และตลาดหลักทรัพยไตหวัน
ทัง้ นีก้ ารวิเคราะหตา งๆ ไดรบั การสนับสนุนดวยขอมูลทีท่ นั สมัยและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบนั พรอมดวยขอมูลสถิตยิ อ นหลัง เจาะลึกทัง้ เศรษฐกิจและหลักทรัพยรายตัว นอกจากนี้
การวิเคราะหนนั้ ยังสอดรับกับการขยายชองทางบริการการลงทุนตางประเทศ ซึง่ ทิสโกเวลธ
มุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการและสรางโอกาสการลงทุน เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี
เยี่ยมในระยะยาวแกนักลงทุน
นอกจากการใหบริการบทวิเคราะหหลักทรัพยจาก บล.ทิสโก และบริษทั หลักทรัพยทปี่ รึกษา
การลงทุน ดอยซ ทิสโก จำกัด แลวนัน้ ศูนยวเิ คราะหเศรษฐกิจและกลยุทธ (TISCO Economic
Strategy Unit) ยังไดจัดทำรายงาน Global Economic Review และ Global Wealth Strategy
ซึง่ เปนรายงานการวิเคราะหสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงการคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ

With continuous service channel development and client base expansion, TISCO
Wealth’s client base has been expanded in term of both number of clients and asset
under management. As of December 2014, TISCO Wealth has 123,667 individual
clients which increased by 7,120 clients or 6.1% from previous year while asset
under management was at 205,319 million baht or increased by 10% from 2013.

Excellence in Investment Advisory

จำนวนลูกคาบุคคล
Number of Individual Clients

สินทรัพยภายใตการบริหาร - ลูกคาบุคคล
Asset under Management - Individual Clients

หนวย : ราย Unit : Person
123,667
116,547

หนวย : ลานบาท Unit : Million Baht

150,220

185,730

205,319

2013

2014
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106,380

2012

2013

2014

2012
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TISCO Wealth continually strived to become “Top Advisory House” with the service
covering all asset classes together with further expansion to foreign markets. In
2014, TISCO Securities, in collaboration with Deutsche TISCO Investment Advisory,
increased the number of equity research coverage in order to better serve demand
from both Thai and foreign investors. The research coverage extended to 16 more
equities, resulting in a total of 102 equities from all industries by the end of 2014.
This facilitated investors with eﬀective information support to enhance decisionmaking on stock trading. Furthermore, the research coverage also expanded to
foreign stock exchanges including German and Taiwan stock markets. The research
and analysis were supported by up-to-dated information, along with historical statistics
data available for in-depth outlook of economics and also individual stocks. The
research aimed to support increasing foreign investment channels, where TISCO
Wealth aimed to oﬀer outstanding service and investment opportunity to create
exceptional return to investors in the long run.
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ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการแนะนำกลยุทธการลงทุน การจัดพอรตสินทรัพยตางๆ ใหเหมาะสม
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลูกคาสามารถเขาถึงบทวิเคราะหตางๆ เหลานี้
ไดผานทางเว็บไซต www.tiscowealth.com
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ทิสโก เวลธ สนับสนุนการใหความรูดานการเงินและการลงทุนแกลูกคาธนบดีเพื่อเปนการ
สรางรากฐานการบริหารสินทรัพยที่ยั่งยืนแกลูกคาทิสโก ดวยการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิจและการลงทุนใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด สำหรับสมาชิก ทิสโก เวลธ โดยเฉพาะ
โดยในปทผี่ า นมา ทิสโก เวลธ มีการจัดสัมมนาใหญ “TISCO Wealth Investment Forum” เรือ่ ง
“จัดพอรตลงทุนรับเศรษฐกิจโลกฟน – หุน อสังหาฯ ตางประเทศ - โอกาสมั่งคั่งป 2558”
โดยเนนเรื่องมุมมองทางเศรษฐกิจโลกที่ผันแปรตลอดเวลา พรอมกับมีวิทยากรรับเชิญและ
กูรูดานการลงทุนมารวมใหความรูและคำแนะนำในการลงทุนในสถานการณเศรษฐกิจ
ที่กำลังฟนตัว นอกจากงานสัมมนานี้ ทิสโกยังไดรวมมือกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
จัดสัมมนาหัวขอ “ถึงเวลา...ลงทุนตางประเทศ ‘เอเชียเหนือ-ญีป่ นุ ’ โอกาสทีม่ าพรอมพลวัต
เศรษฐกิจโลก” โดยรวมรวบผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนมารวมเจาะลึกถึง
โอกาสการลงทุนในตลาดตางประเทศ ในชวงสถานการณเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ซึ่งงาน
สัมมนาดังกลาวประสบความสำเร็จและไดรับการตอบรับที่ดีเยี่ยม

ประสบความสำเร็จอยางตอเนื่องในการสงเสริมความรูทางการเงินแกผูนำ
ธุรกิจรุนใหม
กลุม ทิสโกยงั คงมุง เนนสงเสริมความรูท างการเงินแกผนู ำธุรกิจรุน ใหมอยางตอเนือ่ ง กลุม ทิสโก
ได จั ด อบรมความรู ใ ห แ ก ก ลุ ม ทายาทธุ ร กิ จ รุ น ใหม จั ด ขึ้ น เป น ป ที่ 2 ติ ด ต อ กั น (TISCO
Wealth Enhancement Program - WEP) ซึ่งสะทอนความสำเร็จและการตอบรับที่ดีเยี่ยม
จากจำนวนผูเ ขารวมทีเ่ พิม่ ขึน้ 23 คน จากปกอ นหนาและมีผนู ำธุรกิจรุน ใหมเขารวมทัง้ หมด
93 คน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ยังคงเนนการสงเสริมความรูทางการเงินแกทายาทลูกคาที่
กำลังสานตอธุรกิจของครอบครัว เพือ่ นำความรูไ ปใชตอ ยอดในการบริหารธุรกิจอยางยัง่ ยืน
โปรแกรมการอบรมครอบคลุมความรูเ บือ้ งตนและความรูเ ชิงลึก ทัง้ ความรูด า นเศรษฐศาสตร
การเงิน สินทรัพยประเภทตางๆ การวิเคราะหปจ จัยทีเ่ กีย่ วของ การวางแผนจัดพอรตการลงทุน
ตลอดจนศาสตรในการเปนผูนำที่ดี โดยรูปแบบโครงการเปนการบรรยายใหความรูจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญของทิสโก วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งผูบริหารที่ประสบ
ความสำเร็จในธุรกิจชั้นนำ มารวมถายทอดประสบการณ มุมมองดานธุรกิจและสังคม
ซึ่งนอกจากการใหความรูดานทฤษฎีแลว ยังมีการจัดกิจกรรมใหกลุมผูเขาอบรมนำความรู
ที่ไดรับในชั้นเรียนไปทำโครงการจัดพอรตการลงทุนอยางยั่งยืนและนำเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน โดยหัวขอโครงการที่นำเสนอประกอบดวยการตั้งเปาหมาย วิเคราะหความเสี่ยง
เหตุผลในการเลือกลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท และสรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรู โดยมี
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรและกลยุทธจากศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจและกลยุทธ (TISCO
Economic Strategy Unit) เปนผูใหคำปรึกษา

Besides of research service provided by TISCO Securities and Deutsche TISCO
Investment Advisory, TISCO Economic Strategy Unit has issued the “Global Economic
Review” and “Global Wealth Strategy” which are an in-depth analysis on the global
economy and comprehensive examination of financial markets and potential
investment ideas for TISCO Wealth clients. This keeps our customer well-informed
on changing investment environment as well as potential opportunities available.
Customers are able to follow TISCO’s research publications at www.tiscowealth.com
In order to build foundation of long-term asset management for clients, TISCO Wealth
continued to support ﬁnancial and investment knowledge to TISCO wealth clients
through various investment seminars. During the past year, TISCO Wealth
Investment Forum “Economic Recovery - Global Asset Allocation Opportunity
(Equity, Property)”, conducted by special guest speakers, was arranged for wealth
clients with emphasizing on changing global economy and investment during global
recovery. Moreover, TISCO Wealth also coordinated with Krungthep Turakij Newspaper
to arrange the seminars “Investment in North Asia – Japan - Opportunity from
dynamic Global Economy” which pinpointed oﬀshore investment opportunity during
slowdown domestic economy period and the event was successful and
well-received from clients.

TISCO has continually supported the enhancement of ﬁnancial knowledge and
ﬁnancial literacy to young business leaders which was arranged consecutively for two
years. TISCO Wealth Enhancement Program (WEP), the program that supports
ﬁnancial knowledge and ﬁnancial literacy, was organized for the second year and
received an increasing number of applicants and participants, with new 23 people and
total acceptance of 93 people, reﬂecting success and positive responses. This year
program continued to focus on providing practical knowledge that helps participants
in managing their business. The program covers a wide range of topics such as
economics, ﬁnancial management, portfolio management, and good leadership
skills. The format of program was lecture-based as providing by various professionals
including in-house specialists, external experts, and successful executives from various
business sectors to share their experiences together with business and social
perspectives. In addition to the knowledge, the program encouraged participants to
apply their knowledge on a working project on long-term investment portfolio.
The project required participants to present end-to-end processes of their investment
portfolio including target setting, risk analysis, investment rationale for each asset
class, and lesson learnt in which the experts from TISCO Economic Strategy
Unit performed as advisors.

Annual Review 2014

Continual Success in Enhancing of Financial Knowledge to Young
Business Leaders
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การกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance
แข็งแกรง ยั่งยืน ตลอด 4 ทศวรรษ
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) คือ หัวใจสำคัญทีท่ ำใหทสิ โกดำเนินธุรกิจ
การเงินและการลงทุนมาอยางยั่งยืนกวา 46 ป นโยบายสำคัญ คือ การมีแบบปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานเดียวกันของทัง้ กลุม อันนำไปสูค วามเชือ่ มัน่ เชือ่ ถือได ใหกบั เหลาหุน สวนคนสำคัญ
ของทิสโก ไมวาจะเปน ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม
สำหรับทิสโก ธุรกิจตองดำเนินควบคูไปกับการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และการดูแล
ผูม สี ว นเกีย่ วของอยางดีทสี่ ดุ เพือ่ การเติบโตอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน นัน่ คือแรงผลักดันสำคัญ
ทีท่ ำใหทสิ โกมงุ มอบผลประโยชนระยะยาวแกทกุ ฝาย ดวยความยุตธิ รรม โปรงใส และเชือ่ ถือได
บนการทำงานอยางมืออาชีพ สำหรับทิสโกแลว นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ไมเพียง
จารึกไวใหเปนลายลักษณอักษร หากยังตองถูกนำมาใชอยางเต็มที่และเครงครัด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวใจสำคัญของธุรกิจ
ทิสโกมุงเนนการใหบริการทางการเงินที่ทันสมัย สรางสรรค และเหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดดานจรรยาบรรณและการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ดวยตระหนักวาธุรกิจตองดำเนินควบคูไปกับการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและ
การดูแลผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกกลุมที่เกี่ยวของ
ทิสโกจงึ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอางอิงจาก
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน ป 2549 ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกำหนด และไดมีการทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”
(Corporate Governance Policy) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2557 ซึ่งครอบคลุมโครงสรางการกำกับดูแล แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
โครงสรางการปฏิบัติงาน หนาที่ของหนวยงานกำกับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานแบบ
รวมศูนย เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุม
อยางเครงครัด

Strength and Sustainability over 4 decades
Corporate Governance is the force that drives TISCO Group in financial and
investment business for over 46 years. TISCO’s commitment to the highest
ethical standards and good corporate governance is the result of its belief that a
truly successful business is one that conducts itself as a good corporate citizen of
the society in which it operates. This can only be achieved by ensuring that the rights
and interests of all stakeholders: shareholders, customers, employees, business
partners, competitors, society and the environment are fully protected.
For TISCO Group, the conduct of business must be in alignment with responsibilities
towards society and stakeholders for the ﬁrm to grow in a strong and sustainable
manner. This is the reason why TISCO Group is determined to oﬀer long-term beneﬁts
to all parties concerned on the basis of fairness, transparency, reliability and
professionalism. Corporate Governance Policies are not merely written words for
TISCO. They must be enforced fully and strictly under all circumstances.

Good Corporate Governance : Key to our business

TISCO Corporate Governance Policy, developed from the 2006 Good Corporate
Governance Policy for listed companies in aligning with the guideline set by the
Stock Exchange of Thailand. However TISCO has reviewed and updated Corporate
Governance Policy which was approved by Board of Directors on 30 October 2014,
is established to deﬁne group governance structure, code of conduct, operating
structure, charters of governance bodies, as well as centralized operating policies in
various areas for coherent adoption across all subsidiary companies in TISCO Group.
The parent and subsidiary companies of TISCO ﬁnancial group are required to strictly
comply with this Corporate Governance Policy.

Annual Review 2014

TISCO Group is dedicated to providing competitive and innovative financial
solutions that ensure complete customer satisfaction. Our commitment to the
highest ethical standards and good corporate governance is the result of our belief
that a truly successful business is one that conducts itself as a good corporate
citizen of the society in which it operates. This can only be achieved by ensuring
that the rights and interests of all stakeholders, which includes shareholders,
employees, customers, business partners and creditors, competitors, society and
the environment, are fully protected.
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ทั้งนี้ เพื่อใหการกำกับดูแลกิจการบรรลุเปาหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แตงตัง้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาทบทวนโครงสราง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบตั ใิ นการกำกับดูแลกิจการ ใหเปนไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี สอดคลองกับขอกำหนดกฎหมาย รวมถึงดูแลการถวงดุลอำนาจ การดูแล
รักษาสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนใหบริษัทในกลุมทิสโก
มีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการในองครวม ทิสโกจงึ ผนึกโครงสรางการกำกับดูแล
กิจการของกลุมใหเปนหนึ่งเดียว โดยใชวิธีการกำกับดูแลกิจการแบบรวมศูนยผานนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ยังไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาทีก่ ำกับงานดานการตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน เพือ่ ใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานภายใตกรอบนโยบายการกำกับ
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และสรางความมั่นคงแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจอยางมี
ธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการของทิสโกนั้น ประกอบดวย 5 หลักการ ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผูถ อื หุน ผูเ ปนเจาของบริษทั ทีแ่ ทจริง โดยการรักษา
สิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุมอยางเสมอภาค สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกำไรของบริษัท การไดรับ
ขาวสารขอมูลของบริษทั อยางเพียงพอผานทางชองทางทีเ่ ขาถึงไดงา ยและในเวลาทีเ่ หมาะสม
การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบอยางมีนัยตอบริษัท เปนตน
บริษัทสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่ โดยการอำนวยความสะดวกและจัดหา
ชองทางอันเปนการเอือ้ ใหผถู อื หุน สามารถใชสทิ ธิไดโดยไมยงุ ยาก เชน การใหขอ มูลสำคัญผาน
เว็บไซต www.tisco.co.th การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ผานทาง email : cs@tisco.co.th หรือ
ทางโทรสาร หมายเลข 02 633 6818 และการอำนวยความสะดวกในการเขาประชุมผูถ อื หุน
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อติดตอสื่อสาร
กับผูถือหุนโดยตรง และสำนักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Oﬃce) ทำหนาที่
เผยแพรขอมูลที่สำคัญขององคกร

To achieve high standards of performance, the Board of Directors appointed
Corporate Governance Committee to review Corporate Governance Policies and
Code of Conduct in compliance with the Corporate Governance Principles and
Policies, Code of Conduct, and related laws and regulations, maintain checks and
balances between the Board of Directors and the Management, protect
shareholders’ rights and ensure equitable treatment being provided and
promote managerial integrity across the group.
To achieve the maximum eﬃciency, the Corporate Governance is centralized at
TISCO. The Board of Directors and Sub-Committee performed their roles in
monitoring and supervising to ensure that all companies in TISCO Group operate
under the same standard. The Corporate Governance Principle covers 5 main areas
as follows.

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders

TISCO also encourages shareholders to fully exercise their rights by providing them
with convenient access to relevant information via its website www.tisco.co.th, setting
up a dedicated Investor Relations Function for direct communication with investors,
inviting shareholders to propose agenda items and qualiﬁed candidates for director
positions via email : cs@tisco.co.th or facsimile : 02 633 6818, and facilitating
attendance in shareholders’ meetings. In addition, TISCO has established Investor
Relations responsible for the communication with shareholders and Corporate
Secretariat Oﬃce responsible for providing corporate information of TISCO Group.

Annual Review 2014

In recognition of the signiﬁcance of the rights of shareholders as the real owners of
the Company, TISCO is committed to ensuring their equitable treatment for all
shareholders. The shareholders’ basic legal rights include buying, selling, or
transferring shares; receiving their rightful portion of Company proﬁts; easily obtaining
relevant and adequate information of the Company on a regular basis; attending and
voting in the shareholders’ meetings to elect or remove members of the Board of
Directors and determining director remuneration, appointing the external auditor
and determining auditing fees, and making decisions on any transactions that
signiﬁcantly aﬀect the Company.
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นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยการรักษาสิทธิ
ของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา
หรื อ สถาบั น ผูถือหุนไทยหรือผูถือหุนตางชาติ ทั้งที่เปนผูบริหารหรือไมเปนผูบริหาร
ดวยความเปนธรรม เสมอภาคเทาเทียมกัน ผูถือหุนจะไดรับขอมูลที่สำคัญของบริษัท
อยางถูกตองครบถวนในเวลาเดียวกัน โดยมีนโยบาย ดังนี้
ก) ผูถือหุนรายยอยจะไดรับการคุมครองจากการกระทำที่ไมตอผูถือหุนทั้งทางตรง
และทางออม
ข) บริษัทกำหนดระเบียบการใชขอมูลภายในไวอยางเขมงวด
ค) คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงจะตองเปดเผยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มี
ผลกระทบโดยตรงกับบริษัท ไมวาธุรกรรมดังกลาวจะกระทำโดยตรงหรือโดยออม
หรือในนามของบุคคลที่สาม
ในด า นมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆ และไมใหความสำคัญตอผลประโยชนสวนตนเหนือความรับผิดชอบ
ที่ มี ต อ บริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง การที่ พ นั ก งานไม น ำข อ มู ล ภายในไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตน
บริษัทกำหนดใหกรรมการ ผูบริหารสูงสุด หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก
นับตอจากผูบริหารสูงสุดลงมา ผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหาร
รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผูดำรงตำแหนงสูงกวาหรือเทียบเทาผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
จะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของถือเมื่อ
เขาดำรงตำแหนง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทไดกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนักงานโดยใหพนักงานเปดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยกบั บริษทั หลักทรัพย ทิสโก จำกัด ซึง่ เปน
บริษทั ยอยเทานัน้ และตองขออนุมตั หิ รือรายงานผูบ งั คับบัญชาและฝายกำกับกอนทำรายการ
ซือ้ ขาย อีกทัง้ ยังหามผูบ ริหารระดับสูงและผูม สี ว นรับรูข อ มูลภายใน ทำการซือ้ ขายหลักทรัพย
ของบริษทั ในชวงระยะเวลาตัง้ แต 7 วันกอนวันทำการสุดทายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจาก
วันประกาศงบการเงินของบริษัทหรือรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท
เนื่ อ งจากกลุ ม ทิ ส โก ใ ห ค วามสำคั ญ อย า งยิ่ ง ต อ ระบบการบริ ห ารงานการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ภายใตกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงไมมีนโยบาย
สนับสนุนการทำรายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกลาวและรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนรายการอื่นๆ อยางรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป บริษัทจะพิจารณารายการระหวางกันเสมือนเปนการ
ทำรายการตามธุรกิจปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในรายการใด
จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว

Measures are in place to prevent conflict of interests. We have established
guidelines for all employees to function with integrity and fairness in compliance with
the laws and the regulations. Most importantly, employees must not allow themselves
to be more concerned about their personal gain than their responsibility towards
the Company. Employees must not exploit internal information for their own beneﬁt.
Directors, top-level executives and those four managerial post holders down from
top-level executives are required to report the shareholding of the Company’s shares
of theirs and related persons at the time they assume the position and within three
days from the day of any change in such shareholding. This includes those those who
are in the post of the same level as that fourth managerial post, as well as those who
are in a position higher than or equal to Accounting and Finance Manager. A further
policy regarding the trading of the Company’s shares by the employees requires
them to open a trading account only with TISCO Securities Co., Ltd., a subsidiary of
ours. They must seek approval from or make notiﬁcation to their supervisor and
the management before each transaction. Top-level executives and those with access
to internal information are prohibited from trading the Company’s shares without
adhering to the following procedures. They must not trade shares during the period
from seven days before the last business days of each month to two days after
the day on which the ﬁnancial statements or the summary statement of assets and
liabilities of the Company are published.
TISCO Group values the signiﬁcance of an eﬃcient management system within the
framework of Good Corporate Governance. Therefore, we do not encourage related
transactions with persons with possible conﬂict of interests. The Audit Committee
carefully reviews these transactions and others with possible conﬂict of interests then
reports and/or makes suggestions to the Board of Directors for their further action.
The Company processes related transactions as if they are conventional
transactions with third parties. Any person with interest in any transaction is
excluded of the right to vote for the approval of such a transaction.
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TISCO fairly and equally treats all shareholders, majority or minority, individual or
institutional, foreign or Thai, either executive or non-executive. Among its policies are:
a) Minority shareholders are protected from abusive actions by, or in the interest
of, controlling shareholders acting either directly or indirectly.
b) Insider trading and self-dealing abuses are strictly prohibited.
c) Members of TISCO’s board and senior management are required to disclose
to the Board whether they, directly, indirectly or on behalf of third parties,
have a material interest in any transaction or matter directly aﬀecting TISCO.
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บริษทั ปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียทัง้ หมดอยางเปนธรรมสอดคลองกับนโยบายความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทและสอดคลองตอสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย
ผูม สี ว นไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น รองเรียน หรือเสนอเรือ่ งสำคัญอืน่ ๆ ไดโดยตรงตอ
กรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทไดจัดใหมีชองการรองเรียนและ
แจงเบาะแส ผาน HR Help Line สำหรับพนักงาน และ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ 0 2633 6000
หรือ www.tisco.co.th รวมทัง้ กลองรับความคิดเห็น ณ จุดเคานเตอรบริการทัง้ ทีส่ ำนักงานใหญ
และสาขา สำหรับบุคคลภายนอก โดยขอมูลของผูแ จงและรายละเอียดอืน่ ๆ จะถูกเก็บไวเปน
ความลับ นอกจากนี้ หนวยงานกำกับและควบคุมภายในจะรับผิดชอบในการรับขอเสนอแนะ
ขอรองเรียน หรือเรือ่ งสำคัญอืน่ ๆ เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั และกฎระเบียบ การกำกับดูแล
ตางๆ หนวยงานเหลานีจ้ ะเปนผูค ดั กรองและรายงานเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญไปยังคณะทำงาน
กำกับและตรวจสอบซึง่ จะดำเนินการแกไขปญหา และ/หรือ รายงานตอไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานไปยัง
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตอไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุมครองความเปนสวนตัว
ของผูรองเรียน บริษัทไดจัดทำแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานตอขอรองเรียนของลูกคา
พนักงาน และผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ อยางชัดเจน ขอมูลความคิดเห็น รองเรียน หรือขอมูลสำคัญ
ดังกลาวจะไดรบั การคุม ครองและเก็บไวเปนความลับ และโดยขอมูลของผูแ จงและรายละเอียด
อื่นๆ จะถูกเก็บไวเปนความลับ และจัดการแกไขขอผิดพลาดและขอรองเรียนภายใน 14 วัน
สำหรับขอผิดพลาดทั่วไป และ 7 วัน หากเปนขอผิดพลาดที่มีผลกระทบรุนแรง

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล
ที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน
โปรงใส เสมอภาค และทันการณ รวมทั้งเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผานชองทางตาง ๆ ที่สะดวกตอ
การคนหา เชน เว็บไซตของบริษัท ขาวประชาสัมพันธ
การประชุมนักวิเคราะห ชองทางการเปดเผยขอมูล
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และของ
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย เปนตน

2. Roles of stakeholders
TISCO treats all stakeholders fairly in accordance with TISCO Corporate Social
Responsibility Policy and their legal rights.
Stakeholders can oﬀer their opinions, submit complaints or make suggestions
regarding all matters to the Independent Directors or the Audit Committee. To further
facilitate this process, we have established the HR Help Line for the employees and
the Customer Relations Center for clients at 0 2633-6000 or at www.tisco.co.th.
A suggestion box is placed at the service counter at the Company’s headquarters
and the branches for all to use. The content of the message and the details of the
informant will be retained in strict conﬁdence. As well, the internal control and
governance units are responsible for the handling of suggestions, complaints and
other important matters concerning the businesses of our Company, regulations and
governance. These units screen incoming communication and forward matters of
signiﬁcance to the Governance and Audit Workgroup which will attempt to resolve
them and/or report to the Audit Committee for their review as appropriate. The Audit
Committee may consequently report to the Board of Directors for their information.
This is done to protect the rights as well as the confidentiality of the person
submitting the grievance. Policies and practices are in place for the handling of
complaints from clients, employees and other stakeholders. Opinions, grievances and
other important information are kept conﬁdential. The same is true for the identity of
the person submitting such matter for consideration. General issues must be resolved
in 14 days and those issues with serious impact must be resolved in seven days.

TISCO recognized the importance of information disclosure, with respect to ﬁnancial
reports and non-ﬁnancial information, in an accurate, complete, transparent, equitable,
and timely manner, in compliance with applicable law and regulations. The disclosure
is conducted in both Thai and English, through accessible channels including
the Company’s website, press releases, analyst meeting, and the information
dissemination channels of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and
Exchange Commission.
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3. Disclosure and transparency
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บริษัทจัดทำรายงานตางๆ เพื่อนำสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน
บนพืน้ ฐานของความเปนธรรมและงายตอการเขาใจ โดยคณะกรรมการมีหนาทีจ่ ดั ทำรายงาน
อธิบายถึงผลการดำเนินงานและเหตุการณสำคัญในรอบปใหผูถือหุนไดรับทราบ และ
รับผิดชอบตอการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ การประเมินเบือ้ งตน
ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานกอนที่
คณะกรรมการบริษัทจะทำการอนุมัติการประเมินเปนขั้นตอนสุดทาย ในดานการรับรอง
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหนาทีส่ อบทานรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ยอยใหมกี ารจัดทำอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเพียงพอตอ
ผูลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กลาวโดยสรุป คณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดทำรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดออกรายงานเกีย่ วกับประเด็นการตรวจสอบควบคูก บั รายงานของผูส อบบัญชี โดยรายงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส อบบัญชี จะรวบรวมเอาไว
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป นอกจากนี้ บริษทั จัดให
มีการเปดเผยรายชื่อ และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ
จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในปที่ผานมา
คาตอบแทนกรรมการ รวมถึงขอมูลกรรมการและผูบริหาร และขอมูลขององคกรอื่นๆ
ในรายงานประจำปและบนเว็บไซตของบริษัท

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหลัก 2 ดาน ไดแก บทบาทดานผลการดำเนินงาน และบทบาท
ในการกำกับดูแลกิจการ แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริษัทไมเพียงตองใหความสำคัญตอ
การกำหนดนโยบายและกลยุทธของบริษัท แตยังตองติดตามดูแลควบคุมการบริหารงาน
ของบริษัทเพื่อใหมั่นใจไดวานโยบายสำคัญตางๆ ของบริษัทไดนำไปใชปฏิบัติอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และเป น ไปตามกฎหมาย ข อ กำหนด กฎเกณฑ ต า งๆ
เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด

TISCO prepares reports for submission to relevant authorities and for public
dissemination in the basis of equality and simplicity. The Board of Directors shall
provide report indicating the performance of the Company and important business
activities over the course of the year to shareholders. Moreover, the Board of Directors
is accountable for assessing the Company’s internal control system, which is primarily
assessed by the Executive Board and reviewed by the Audit Committee. The Board
of Directors is also responsible to certify the accuracy of information in ﬁnancial
statements, the Board assigns the Audit Committee to review the ﬁnancial statements
of the Company and its subsidiaries to ensure that they are presented in accordance
with generally accepted accounting principles and disclosed in an accurate and
transparent manner to allow investors to make informed investment decisions. The
Board provides the Statement of the Board of Directors’ Responsibility for Financial
Statements, while the Audit Committee provides reports on audit issues along with
the auditors’ report. Reports from the Board, the Audit Committee and the auditor’s
report are included in the Annual Registration Statement and Annual Report.
TISCO Group arranges for the disclosure of the names and responsibilities of
directors and other committees, the number of meetings, each director’s meeting
attendance record, their remuneration, proﬁle of directors and management, and
other corporate information in the Annual Report and the Company’s website.

4. Liability of the Board of Directors

(1) Performance and determination of policies and strategies
It is the duty of the Board of Directors to establish long-term strategic plans that reﬂect
the concept and the vision of our ﬁrm. The short-term business plans must indicate
clear and measurable targets for the management to execute and assess regularly.
The Board of Directors approves business plans and budgets of the TISCO Group
after they are reviewed by the Executive Committee. These serve as the operational
guideline for employees and the budgeting guideline for the management in each year.
The operational plans need to cover operational indicators and business goals. In the
case where the operation deviates from a plan, inspections and analyses must be
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The Board of Directors has roles in two key areas of the business: performance and
governance. Clearly, the Board of Directors is responsible not only for the determination
of policies and strategies but also the monitoring of the company’s management
in order to ensure that all key policies are implemented with great eﬃciency and in
compliance with the laws, the regulations and the highest ethical standards.
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(1) บทบาทดานผลการดำเนินงาน - การกำหนดนโยบายและกลยุทธ
คณะกรรมการบริษทั ตองจัดใหมแี ผนกลยุทธระยะยาว ทีส่ ะทอนถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ
และวิสยั ทัศนในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั สวนแผนธุรกิจระยะสัน้ ควรมีเปาหมาย
ทีช่ ดั เจนและสามารถวัดผลได เพือ่ ฝายจัดการจะสามารถนำไปปฏิบตั แิ ละประเมินผลไดอยาง
สม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุมทิสโกซึ่งไดผาน
การพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแลว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและการทำประมาณการโดยฝายจัดการในแตละป แผนการปฏิบัติงานจะ
ครอบคลุมถึงตัวบงชี้การปฏิบัติงานและเปาหมายทางธุรกิจซึ่ง ในกรณีที่การดำเนินงาน
ตางไปจากแผนที่กำหนดจะตองมีการตรวจและวิเคราะหอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรมี
การประเมินผล และรายงานการวิเคราะหผลการดำเนินงานโดยฝายจัดการตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบความคืบหนาอยางสม่ำเสมอเพื่อใหการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย
(2) บทบาทในการกำกับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบ
ตอผลงานในหนาที่
แมวาคณะกรรมการบริษัทจะไดมอบหมายหนาที่สำคัญๆ สวนใหญ รวมทั้งการบริหารงาน
ประจำวันใหแกฝายจัดการแลวก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบใน
การกำกั บ ดู แ ลและติ ด ตามการดำเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทด า น
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห ค รบถ ว น รายงานที่ ฝ า ยจั ด การจั ด ทำและนำเสนอให แ ก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานะ และผลประกอบการดานตาง ๆ
อาทิ ขอมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินใหกูยืม สภาพคลอง สภาวะและ
ความผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพยและหนีส้ นิ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบตางๆ เปนเครื่องมือสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทจะใชในการทำหนาที่สอดสอง
ดูแลการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายให คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมิน Board Performance
Self-Assessment ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยการประเมินจะแบงออกเปน 2 ดาน
กลาวคือ 1) การปฏิบัติหนาที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และ 2) ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ โดยผลการประเมินและขอเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงตอไป

5. ความซื่อสัตยและจริยธรรม
ชือ่ เสียงเรือ่ งความซือ่ สัตยถอื ไดวา เปนรากฐานทีส่ ำคัญของบริษทั ตัง้ แตแรกเริม่ ดำเนินธุรกิจ
ซึง่ ทำใหเกิดความเชือ่ มัน่ ตอพนักงานของบริษทั ในเรือ่ งของการมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ ง
เพื่อมาตรฐานสูงสุด ผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับคำแนะนำที่มีคุณคา ดวยความเอาใจใส
ความเชือ่ ถือได ความซือ่ สัตยสจุ ริต ความจงรักภักดี ความไววางใจและความเปนมืออาชีพ ทัง้ นี้
ความซื่อสัตยถือไดวาเปนคุณสมบัติพื้นฐานของการไดรับเลือกเปนพนักงานของบริษัท

(2) Corporate Governance, monitoring, evaluation and liability towards the outcome
Although the Board of Directors may have assigned the majority of duties, including
daily management tasks, to the management, the Board of Directors remains liable for
the monitoring of and the follow-up on the performance of the company in order to
satisfy all of the governance requirements. The reports prepared by the management
and presented to the Board of Directors indicate information on status and
performance in various areas such as financial information, risk management
pertaining to lending, liquidity, market conditions and ﬂuctuation, investment, assets
and liabilities, and, compliance with the laws. Rules and regulations are the essential
tools used by the Board of Directors to this end. Further, the Board of Directors
has assigned the Selection and Compensation Committee to review and recommend
measures for Board Performance Self-Assessment. This assessment covers two
aspects: best practices and eﬃciency. Findings from the assessment and other
recommendations are used for further improvement of the company.

5. Integrity and Ethics
A reputation for integrity has been a cornerstone of TISCO’s business since its
inception. This provides conﬁdence to all stakeholders that TISCO and its employees
are performing and behaving consistently to the highest standards. They are guided
by a set of values, such as compassion, dependability, honesty, loyalty, maturity,
objectivity, respect, trust and professionalism. Integrity is TISCO’s fundamental
requirement in choosing and retaining its employees.
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conducted on a regular basis. Further, the management should conduct evaluations
and analyses of the operation in order that they may be able to regularly update the
Board of Directors and ensure achievement of the established goals.
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คณะกรรมการและพนักงานของบริษทั รวมทัง้ กลุม ผูบ ริหารสูงสุดและผูบ ริหารระดับสูงยังคง
มุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุดของจริยธรรม โดยปฏิบัติดังนี้
1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
2) การขัดกันแหงผลประโยชนจะตองไดรบั การเปดเผยและเตรียมการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให
แนใจวาผลประโยชนที่มีสาระสำคัญที่ไมไดมีสวนในกระบวนการตัดสินใจ
3) ไม อ นุ ญ าตให พ นั ก งานรั บ หรื อ ให มี ก ารจ า ยเงิ น หรื อ ให ข องขวั ญ ที่ มี มู ล ค า สู ง ที่
ไมเหมาะสมใด ๆ ซึ่งอาจจะตีความวาเปนการรับหรือใหสินบน
4) ประเด็นดานจริยธรรมจะตองไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
กลุมทิสโกใหความสำคัญกับนโยบายดานบรรษัทภิบาลและมีแนวปฏิบัติที่เครงครัด สูงกวา
มาตรฐาน มาตลอดระยะเวลากวา 46 ป จึงมีความพรอมในการขยายผล ทั้งในดานการ
เผยแพรแนวคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไปสูการปฏิบัติ โดยในป 2553 กลุมทิสโกไดรวม
ลงนามแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมตอตานการทุจริตของภาคเอกชนไทย ใน “การประชุม
ระดับชาติวาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการตอตาน
การทุ จ ริ ต ของภาคเอกชนไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ร ว มกั บ หอการค า ไทย หอการค า ต า งชาติ สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย และ
สมาคมธนาคารไทย เพื่อรวมกันสงเสริมใหเกิดการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสของภาคธุรกิจ
เอกชน โดยโครงการการสรางแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) นี้เปนโครงการ
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลและสำนั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ป.ป.ช. และ Center for International Private Enterprise
(CIPE) นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังเปนหนึ่งในสมาชิกกลุมแรกของแนวรวมตอตานการทุจริต
ของภาคเอกชนไทย ซึ่งผานการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 อีกทั้งจัดใหมีการสื่อสาร
“นโยบายตอตานการทุจริต” ซึ่งไดรับการอนุมัติและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท
แกพนักงานและผูบ ริหารเพือ่ ใหการบริหารจัดการดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต ตลอดจนสนับสนุน
ใหพนักงานเขารวมกิจกรรมตางๆ อาทิเชน กิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังตอตานคอรรัปชั่น
ในวันตอตานคอรรัปชั่น 2557 วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ศูนยการคาสยามพารากอน และ
กิจกรรม “เดิน วิง่ ปน ตานคอรรปั ชัน่ ” เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามหลวง เปนตน

TISCO, members of the Board of Directors, and TISCO’s employees including
Group CEO and senior management, also strive to maintain the highest standards
of ethical conduct including:
a) Compliance with applicable laws and regulations.
b) Conﬂict of interest must be declared and appropriate arrangements made to
ensure that those with a material interest are not involved in the decision-making
process.
c) Improper payments of any kind are prohibited; similarly no gift whose value is
material and which may be interpreted as a form of inducement should be
accepted or oﬀered by TISCO’s employees.
d) Ethical issues must be dealt with in an eﬃcient and transparent manner.

TISCO emphasizes on the Corporate Governance policy and has followed this path
with high standard for over 46 years. In 2010, TISCO signed a mutual agreement
with the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption in “Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Seminar” hosted by Thai
Institute of Directors Association (IOD), Thai Chamber of Commerce (TCC), Joint Foreign
Chambers of Commerce (JFCCT), the Listed Companies Association, Thai Bankers’
Association, Federation if the Thai Industries to create awareness against
corruption in Private Sector. This national project was well-supported Oﬃce of the
National Anti-Corruption Commission and Center for International Private Enterprise
(CIPE). On October 8, 2013, TISCO was among the CAC member companies,
certiﬁed as allies of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption. With an aim to enhance ethically and integrity business operation within
TISCO group, Board of Directors approved to set up “TISCO Group Anti-Corruption
Policy” as business conduct guidance to the management and employees.
For many years, the company has continuously support the activities held by the
coalition e.g. participating in the anti-corruption walk rally on “Anti-Corruption Day 2014”
on September 6, 2014 at Siam Paragon, and participating in the activity “Walk Run
Fun Bike Anti-Corruption 2013” on December 15, 2013 at Sanam Luang, Bangkok.
Furthermore, TISCO enters into integrity pacts with other business when dealing with
procedures related to the bidding and procurement of supplies, materials, equipment
and construction.
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Anti-corruption
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นอกจากนี้ ยังไดแสดงเจตนารมณตอตานทุจริตตอผูมีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจโดยไดจัดทำ
หนังสือแจงเจตนารมณตอ ตานการรับสินบน หรือผลประโยชนตอบแทนจากผูม สี ว นเกีย่ วของ
กับธุรกิจทุกรูปแบบเมื่อมีการลงนามในสัญญา หรือเกิดภาระผูกพันในการทำธุรกิจ
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รางวัลสะทอนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จากความมุงมั่นในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใชปฏิบัติอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม อันเปนผลใหกลุมทิสโกไดรับการยกยองจากสถาบันตางๆ เชน
การไดรับรางวัล “องคกรโปรงใส” (NACC Integrity Awards 2013) ประจำป 2556
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
การประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2557 โดยสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในระดับ “ดี” จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เขารวมโครงการประเมิน
ทั้งหมด 528 บริษัท
การไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนประจำป
2557 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รางวัลเกียรติยศแหงความสำเร็จ SET Awards of Honor ประเภทรางวัลบริษทั จดทะเบียน
ดานการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม 2557 (Top Corporate Governance Report Awards
2014) จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งรางวัล
ดังกลาวเปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนดานรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลทีม่ อบใหแกบริษทั จดทะเบียน
ที่รักษาความเปนเลิศดานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนอันดับหนึ่ง
ติดตอกันเปนเวลา 4 ปติดตอกัน
ผลประเมินโครงการผลสำรวจ ASEAN CG Balanced Scorecard ป 2556-2557
ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมทิสโก
ไดรบั คะแนนประเมิน 101.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 142 คะแนน ดวยผลการประเมินทีส่ ะทอน
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี กลุม ทิสโกไดรบั การจัดอันดับใหเปนหนึง่ ในสิบเจ็ด บริษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทยที่ไดคะแนนการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป

Recognition of Good Corporate Governance
Our consistent execution of the Corporate Governance Policies has earned us multiple
awards from various institutions.
“NACC Integrity Awards 2013” on December 8th, 2014 from the Oﬃce of
National Anti-Corruption Commission
“Annual General Shareholders Meeting Quality Assessment Award 2014” by
Thai Investors Association, Listed Companies Association and Oﬃce of the Securities
and Exchange Commission: We have been given the “Good”. The total number
of listed companies assessed was 528.
Excellent ranking in the assessment for “Listed Company with Excellent Corporate
Governance”: Listed companies were assessed in 2014 for their corporate governance
implementation.
SET Awards of Honor – “Top Corporate Governance Report Awards 2014”
from the Stock Exchange of Thailand and Money & Banking magazine: Presented
to listed companies with outstanding corporate governance report, this award is
ours for the third consecutive year.

“Board of the Year Awards 2013” from the Thai Institute of Directors, Stock
Exchange of Thailand, Thai Chamber of Commerce Federation of Thai Industries,
Thai Bankers’ Association and Listed Companies Association: The TISCO Group has
received two prestigious awards of “Board of the Year for Distinctive Practices”
and “Audit Committee of the Year”.

Annual Review 2014

ASEAN CG Balance Scorecard 2013-2014, provided by the Thai Institution of
Directors and the Stock Exchange of Thailand, TISCO achieved score at 101.52 points
of total score 142 points. In this regards, TISCO ranked as one of seventeen publicly
listed companies achieved score 90 points and above.
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รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการแหงป 2556 (Board of the Year Awards 2013)
โดยกลุมทิสโกไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ ดังกลาวถึง 2 รางวัล ไดแก รางวัลคณะกรรมการ
แหงประดับ “ดีเดน” (Board of the Year for Distinctive Practices) และรางวัลคณะกรรมการ
ตรวจสอบแหงป (Audit Committee of the Year) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รวมดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน

การดูแลและใหความสำคัญแกผูถือหุน
การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
บริษัทใหความสำคัญกับการประชุมผูถือหุนเปนอยางยิ่ง ดวยเปนโอกาสสำคัญที่ผูถือหุน
จะสามารถใชสิทธิเพื่อมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญตางๆ ของกิจการ
บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ซึ่งตองจัดภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบญ
ั ชี ทัง้ นี้ บริษทั สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ได หากคณะกรรมการบริษทั
เห็นความจำเปนหรือสมควร
สำหรับการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2557 มีผถู อื หุน เขารวมประชุมทัง้ ทีม่ าดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิน้ 1,168 ราย ซึง่ ถือหุน รวม 514,335,974 หุน คิดเปน รอยละ
64.24 ของจำนวนหุนที่จำหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสงเสริมใหผถู อื หุน ใชสทิ ธิของตนอยางเต็มที่ บริษทั จึงไดอำนวยความสะดวก
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนการ
ลวงหนา ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยไดเผยแพรขอมูล
ดังกลาวบนเว็บไซตบริษัท http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtisco.html
ภายใต หั ว ข อ “การประชุ ม ผู ถื อ หุ น ” และแจ ง การเผยแพร ข อ มู ล ผ า นระบบข า วของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การแจงรายละเอียดและเอกสารการประชุม บริษัทจัดทำจัดสงเอกสารการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปดเผยใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วไปลวงหนากอน
การประชุม โดยแจงการเปดเผยใหทราบผานชองทางการเผยแพรขอ มูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท โดยเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนประกอบดวย
(1) หนังสือเชิญประชุม (2) ขอปฏิบัติในการเขารวมประชุม (3) ประวัติกรรมการอิสระที่
ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (4) ขอบังคับของบริษัท ในหมวด

Create Shareholder Value
The Annual General Meeting of Shareholders
TISCO gives great emphasis to shareholders’ meeting as important occasions in
which the shareholders have the right to participate in the decision-making process.
The Annual General Meeting of Shareholders must be convened within 4 months of
the date ending the accounting period, the Board of Directors may summon an
extra-ordinary meeting at such date, time and place as determined by the Board.
For the 2014 Annual General Meeting, there were a total of 1,168 shareholders,
holding 514,335,974 shares, or 64.24% of total paid-up shares, presented either
in person or by proxy. The meeting constituted a quorum as speciﬁed under the
Company’s Articles of Association.

Notiﬁcation of the Meeting and Materials - TISCO prepares Notice of the
shareholders meeting in both Thai and English and notiﬁes the meeting details to
investors prior to the meeting date through the Stock Exchange of Thailand’s
information dissemination channel and TISCO’s website. The meeting materials
sent to the shareholders including (1) Notice of the meeting (2) Procedure for meeting
registration (3) Proﬁle of the independent directors nominated to serve as proxies for
shareholders (4) the Company’s Articles of Association in the category of company’s
shareholder meetings, directors; with regard to the number of directors section, an
election of directors, director’s term of oﬃce and dividend (5) Agenda of the meeting
(6) Annual Report (7) Proxy Forms (8) Registration and Voting Form (9) Meeting location
map and (10) Return envelope. In addition, TISCO shall publish Notice of the shareholder
meeting in a daily newspaper for 3 consecutive days and not less than 3 days before
the date set for the meeting.

Annual Review 2014

TISCO strongly encourages shareholders to fully exercise their rights by facilitating
in the following arrangements:
Invitation to shareholders to propose agenda items in the annual general meeting
and nominate qualiﬁed candidates for director position. For the 2015 Annual General
Meeting, TISCO invited shareholders to propose agenda and qualiﬁed candidates
for director positions in advance, from August 29, 2014 to December 31, 2014. The
information has been posted on the Company’s website at http://www.tisco.co.th/
th/investorrelation/agmtisco.html under “Shareholder Meeting” section and disclosed
through the Stock Exchange of Thailand’s information dissemination channel.
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เรือ่ งการประชุมผูถ อื หุน กรรมการ (วาดวยเรือ่ งจำนวน การเลือกตัง้ และวาระของกรรมการ)
และเงินปนผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจำป (7) แบบหนังสือมอบฉันทะ
(8) หนังสือลงทะเบียนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (9) แผนที่สถานที่ประชุม และ
(10) ซองธุรกิจตอบรับ นอกจากนี้ บริษทั ยังลงประกาศบอกกลาวการนัดประชุมผูถ อื หุน ทาง
หนังสือพิมพเปนเวลา 3 วันติดตอกัน ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันอีกดวย
การเขารวมประชุม บริษัทจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตามที่ไดกำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุน
สามารถลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาไดกอ นการประชุมโดยสงหนังสือลงทะเบียนผานทาง
ซองธุรกิจตอบรับ นอกจากนีบ้ ริษทั ไดนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียนพรอมทัง้
จัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนดวย เพื่อความรวดเร็ว และถูกตอง
การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ผูถือหุนสามารถสงคำถาม
ลวงหนากอนวันประชุมเพื่อใหคณะกรรมการและฝายบริหารชี้แจงในวันประชุมผานทาง
โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
การดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะชี้แจงจำนวนหรือสัดสวน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม รวมทั้งแจงใหผูถือหุนรับทราบสิทธิในการ
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง หรือมีผูแทน
รับมอบฉันทะใหมารวมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงตอ 1 หุน ยกเวนวาระการพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการซึง่ ใชวธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได และเพื่อใหการปฏิบัติตอผูถือหุนเปนไปอยาง
เทาเทียมกัน บริษทั ไดจดั ใหมบี คุ คลภายนอกทำหนาทีด่ แู ลใหการประชุมผูถ อื หุน เปนไปดวย
ความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ นอกจากนี้บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูทำหนาที่สังเกตการณในการลงทะเบียนเขารวมประชุมและ
การนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

การติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและนักลงทุน
ทิสโกใหความสำคัญตอการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและนักลงทุนเปนอยางมาก โดยเนน
การใหขอ มูลทีถ่ กู ตอง ครบถวน และเปนปจจุบนั อีกทัง้ รักษาความสัมพันธอนั ดีระหวางองคกร
กับผูถ อื หุน และนักลงทุน ผานทางหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) พรอมดวย
การใหขอมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและการตัดสินใจแกนักวิเคราะหและ
ผูจ ดั การกองทุนทัง้ ไทยและตางประเทศ ซึง่ ในปทผี่ า นมา ทิสโกไดเขารวมงาน SET Opportunity
Day จัดโดยตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหขาวสารดานการลงทุนและใหขอมูลผลประกอบการ
ของปกอนหนาแกนักลงทุนรายยอย เขารวม Roadshow กับบริษัทหลักทรัพย (Brokers)
ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันเขาพบ (Company Visit) หรือ

Meeting attendance - TISCO assigned oﬃcers to check shareholders’ or proxies’
documents according to the requirements stated in the notice. Moreover, TISCO
allowed enough time for any shareholder to register to attend the meeting in advance
of the meeting time. TISCO utilized a computer system for registration and printing
of voting forms for each agenda item to facilitate shareholder participation, and to
ensure prompt and accurate registration, and for vote counting procedure.
Shareholders’ query and comment - Shareholders can submit their queries that
require clariﬁcation by the Board of Directors and the management at the meeting.
The questions may be submitted in advance via fax or email to Investor Relations.
Meeting and Voting Procedures - Before the meeting starts considering the
agenda, the shareholders will be informed of number and proportion of shareholders
or proxy attended the meeting, their voting rights, total votes required for each agenda
and the voting process for each agenda. Every shareholder present in person or
being represented by proxy is entitled to one vote per share, with the exception of
cumulative voting for the appointment of directors. For the purpose of transparency
and equitable treatment of the shareholders, TISCO assigns inspectors to oversee
and monitor the shareholders meeting to ensure that the meeting is conducted with
transparency and compliance with the law and its Articles of Association. In addition,
TISCO assigned EY Oﬃce Limited to observe in the registration and vote counting
throughout the meeting.

TISCO put a great importance in the communication with shareholders and
investors, particularly in the disclosure of accurate, complete and timely information,
while also maintain decent relationship with shareholders and investors through
Investor Relations unit. Investor Relations team provides ﬁnancial information to
support the analysis and decision-making of analysts and fund managers including
both local and foreign institutions. During the past year, TISCO participated in SET
Opportunity Day, held by the Stock Exchange of Thailand, to update investing news
and present performance result of the previous year to retail investors. Moreover, TISCO
attended various roadshows, hosted by Thai and foreign brokerage ﬁrms, along
with arranged a myriad of company visits and conference calls for institutional
investors, giving the opportunity to meet and speak to TISCO management and
Investor Relations team. During 2014, TISCO participated in total of 11 roadshows,
36 company visits and 24 conference calls.
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Communication with shareholders and investors
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ประชุมทางโทรศัพท (Conference Call) กับผูบ ริหารและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ซึง่ ในป 2557
ทิสโกเขารวม Roadshow ทัง้ หมด 11 ครัง้ เขาพบนักลงทุน 36 ครัง้ และประชุมทางโทรศัพท
24 ครั้ง
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การใหขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท
เว็บไซตทสิ โก (www.tisco.co.th) ถือเปนชองทางการสือ่ สารทีส่ ำคัญอีกชองทางหนึง่ ซึง่ ลูกคา
ผูถ อื หุน และบุคคลภายนอกสามารถรับรูข อ มูลขาวสารตางๆ ของทิสโกไดสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ขาวและกิจกรรมตางๆ สำหรับผูถ อื หุน และลูกคารายยอย การดำเนินงานและผลงาน
ของกลุมบริษัทในเครือทิสโก ผลิตภัณฑและกิจกรรมสงเสริมการขาย อีกทั้งไดรับขอมูล
ทางการเงินที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน และเปนประโยชนแกการตัดสินใจ ผานหมวด
นักลงทุนสัมพันธ ที่มีการปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่องเปนประจำ เว็บไซตทิสโกไดทำการ
ปรับปรุงใหมใหมคี วามทันสมัยและงายตอการใชงาน เพือ่ ใหผใู ชงานไดรบั ความสะดวกสบาย
และตอบสนองความตองการทางขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง ตลอด 24 ชั่วโมง

Communication through TISCO website
TISCO website (www.tisco.co.th) is another essential communication channel
that opens for clients, shareholders and outsiders to receive news and information
faster and more conveniently. The website includes news and activities for
shareholders and retail customers, the group operations and achievements,
products and promotions, as well as ﬁnancial information that are current, accurate,
completed and beneﬁcial to decision making, via Investor Relations section that is
updated constantly. TISCO website has been renovated and becomes up-to-date
and easy to use, with purpose to respond to shareholders demands of accurate
information in timely manner at all times.
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บุคลากรทิสโก
TISCO Staff
ในฐานะองคกรแหงโอกาส กลุมทิสโกมอบโอกาสใหกับพนักงานของเราในหลากหลายมิติ
เชน โอกาสในการเติบโต โอกาสในการพัฒนา โอกาสทีจ่ ะไดรบั การชืน่ ชม โอกาสทีจ่ ะไดแสดง
ความคิดเห็น และโอกาสที่จะไดเปนสวนสำคัญขององคกร
จากนโยบายของกลุมทิสโกที่ใหความสำคัญตอพนักงาน ภายใตแนวคิดที่วา “คน” คือ
ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร ทิสโกจึงใหความสำคัญเปนอันดับแรกตอการคัดเลือก
และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล กลุ ม ทิ ส โก ไ ด ก ำหนดกลยุ ท ธ ด า นทรั พ ยากรบุ ค คลเข า ไว
เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธระดับองคกร โดยไดกำหนดใหนโยบายดานทรัพยากรบุคคล
ซึ่งครอบคลุมทุกบริษัทในเครือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารในระดับกลยุทธทางธุรกิจ จึงมีการเปดโอกาสใหธุรกิจแตละสายงานบริหาร
จัดการดานทรัพยากรบุคคลของตนอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถแขงขันไดในสภาวะ
แวดลอมทางธุรกิจของแตละบริษัท
นอกเหนือไปจากการสรางการเติบโตดานสินทรัพยขององคกรแลว การสรางทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณคาถือเปนสวนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจเพื่อการสรางสรรคคุณคาที่ยั่งยืน ทิสโกมองวา
ทรัพยากรบุคคลคือตนทุนที่มีคุณคา และมีสวนอยางยิ่งตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน และการสรางการเติบโตที่ยั่งยืน ทามกลางสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว และทิสโกเนนในดานการรักษาและพัฒนาจุดแข็งพนักงาน เพื่อจะไดเปนพลัง
สำคัญในการขับเคลือ่ นองคกรตอไปโดยทิสโก ใหโอกาสทีพ่ นักงานจะเติบโตไดอยางตอเนือ่ ง
ตามความสามารถและโครงสรางการบริหารขององคกร
ทิสโกวางแนวคิดคานิยมเพื่อหลอหลอม และสรางบุคลากรของทิสโกใหมีทัศนคติเฉพาะ
ที่ เ หมาะสมกับคานิยมขององคกร พร อมสะทอนถึงพฤติกรรมของบุคคลอันจะมีสวน

As an organization of opportunity, TISCO Group offers multi-dimensions of
opportunities to our staff members such as an opportunity to grow, develop,
be appreciated express their opinion, and be an important part of the organization.

Apart from assets growth, the development of valuable human resource is one of
the most important components of the business to create sustainable value. TISCO
Group treats human resources as an important investment and the essential
component to enhance capability and competitiveness, as well as a sustainable
growth amidst a rapid and ever-changing business environment. Moreover, TISCO
Group focuses on maintaining and developing the competency of our staﬀ as an
important force that drives the organization forward. TISCO Group yields an
opportunity for the employees to continually grow along with their expertise and
organizational structure.
TISCO Group has deﬁned organizational values that aim to develop and produce
staff with attitudes that specifically reflect individual behaviors supportive

Annual Review 2014

TISCO Group has strong belief that “human capital” is the most important resource
of the organization. TISCO Group is therefore placing priority on the eﬀective
recruitment and the development of human resources. The group has integrated
human resource strategy as a crucial part of corporate strategy which has been laid
out across the group as an important aspect of the organization’s growth. This strategy
encompasses staﬀ throughout the TISCO family and ensures that human resource
practices have been applied uniformly across the organization. Regarding the eﬀective
strategic management practice, each business line is enabled to appropriately
manage their human resource to ensure that their business will stay competitive
amidst dynamic changes of operating environment.

85

86
สาระสำคัญ 2557

สงเสริมใหองคกรประสบความสำเร็จ 6 ประการ ไดแก การเชี่ยวชาญอยางผูนำ (Mastery),
มีความคิดสรางสรรค (Creativity), ซื่อสัตยมีคุณธรรม (Integrity), สรางผลงานที่นาเชื่อถือ
(Reliability), คำนึงถึงลูกคาเปนหลัก (Customer Priority) และใหคำแนะนำที่ดีแกคนรอบขาง
(Guidance) โดยมีการสื่อสาร และจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
ในทุกโอกาส ทั้งในการสื่อสาร และการจัดกิจกรรม ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ทิสโก สงเสริมการสรางความสัมพันธตางๆ ภายในองคกร ซึ่งสอดคลองกับการที่ทิสโก
เปนองคกรที่การบริหารแบบมืออาชีพ ในขณะที่ยังรักษาความใกลชิดในการบริหารงาน
ทัง้ ในสาขาและ กทม. โดยเฉพาะอยางยิง่ การสงเสริมการคิดบวก และการสงเสริมวัฒนธรรม
การใหการยอมรับและชื่นชมกันในองคกร ซึ่งจะเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสุขใน
การทำงานอยางยั่งยืน

การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน
ทิสโกจดั ใหมกี ารสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเปนประจำทุกป ทัง้ โดยการประเมินภายใน
และการประเมินโดยใชบุคคลภายนอก โดยใชขอมูลที่ไดมาปรับปรุงกลยุทธในการดูแล
พนักงาน เพื่อรักษาความพึงพอใจของพนักงาน และสรางความสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่อง

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ทิ ส โก ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานอย า งยุ ติ ธ รรม เสมอภาค ผู บ ริ ห ารให
ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะไดรับโอกาส
เทาเทียมกัน ความกาวหนาทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยูกับผลงานความสามารถ
โดยใชระบบบริหารผลตอบแทนที่มั่นใจไดวา พนักงานจะไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
นอกจากนี้ทิสโกยังเปดกวางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยมีชองทางใหพนักงานแสดงความคิดเห็นผาน
ระบบสือ่ สารอินทราเน็ตภายในองคกร ระบบการประเมินผลงาน และศูนยรบั เรือ่ งรองเรียน
นอกจากนีย้ งั จัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพือ่ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยการบริหารทรัพยากรบุคคลของทิสโก เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

to company success. These six value concepts include Client Priority, Integrity,
Reliability, Mastery, Creativity and Guidance. These value concepts are regularly
communicated to our staﬀ members through various promoting campaigns and
staﬀ activities nationwide.
TISCO Group promotes the development of strong employee relationships throughout
the organization in aligning with professionally managed organization, which still keeps
close relationship among staffs in both Bangkok and provincial areas. TISCO
specifically fosters positive thinking and culture to promote recognition within
organization, which will be supporting factors to create happiness and long-term
engagement.

Employees’ Satisfaction Survey
TISCO Group regularly conducts an annual survey on employees’ satisfaction by using
both internal assessment and external assessment by an expert. The information received
is used to improve human resource strategies for managing our employees in order
to retain employee’s satisfaction and to continually build a good interrelationship.

Respect for Human Rights and the Fair Treatment of Employees

TISCO places great importance on treating all of our employees uniformly and equally.
The company values each staﬀ member regardless of their level of position or education.
The organization is a meritocracy, where professional advancement depends solely

31 ธ.ค. 2556
December 31, 2013

สายกลุมลูกคารายยอย Retail Banking
สายกลุมลูกคาบรรษัท Corporate Banking
สายกลุมลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน
Wealth & Asset Management
สายบริหารงานสวนกลางและความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Support & CSR
จำนวนพนักงานทั้งหมด Total

31 ธ.ค. 2557
December 31, 2014

2,388
162
935

2,421
157
981

661

685

4,146

4,244
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมทิสโกมีพนักงานรวมทั้งหมด 4,244 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
As of December 31, 2014, TISCO Group employed a total of 4,244 people.
Details are shown below:
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การจางงานที่เปนธรรม และการบริหารความกาวหนาทางวิชาชีพ
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ทิสโกมีนโยบายในการวาจางบุคลากรระยะยาว และการสรางความกาวหนาภายในองคกร
โดยเนนแตงตั้งจากภายใน ซึ่งเริ่มตั้งแตระดับพนักงาน โดยวาจางพนักงานที่มีทัศนคติและ
ความสามารถทางวิชาชีพอยางเหมาะสม เพือ่ ใหพนักงานเหลานัน้ มีพนื้ ฐานทีด่ ใี นการพัฒนา
ศักยภาพ และกาวหนาทางวิชาชีพในระยะยาว และเปดกวางสำหรับการพัฒนาและความ
กาวหนาในชีวิตการทำงานในทุกระดับชั้นภายในกลุมทิสโกทั้งภายในหนวยธุรกิจเดียวกัน
และขามหนวยงาน ทัง้ นี้ การสือ่ สารเกีย่ วกับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวติ การทำงาน
ระหวางหัวหนาสายงานและพนักงาน จะตองกระทำอยางเปดเผยเพื่อความโปรงใสและ
เพื่อใหความคาดหวังเปนที่เขาใจโดยชัดเจน นอกจากนั้น ทิสโกมีการวางแผนพัฒนา
ความสามารถที่จำเปนในการปฏิบัติงานที่จำเปน ใหกับพนักงาน เพื่อสนับสนุนใหพนักงาน
ทำงานและบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความสำเร็จไปพรอมกับการ
สรางความสุขในการทำงาน ซึ่งเปนการเพิ่มสมดุลระหวางงานและชีวิตที่มีคุณภาพใหกับ
พนักงาน เพื่อบรรลุถึงเปาหมายที่จะสรางใหคนทิสโก เปนคนเกง คนดี และมีความสุข

คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ทิ ส โก ถื อ ว า พนั ก งานเป น ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะต อ งดู แ ลในเรื่ อ งของสุ ข ภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิต เพื่อใหพนักงานทำงานอยางมีความสุข ทิสโกจึงมีนโยบายในการให
ค า ตอบแทนที่ เ ป น ธรรมและมี ผ ลในการจู ง ใจให กั บ พนั ก งาน กลุ ม ทิ ส โก ใช โ ครงสร า ง
ค า ตอบแทนในรู ป แบบผสมผสานเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะของงาน อุ ป สงค แ ละ
อุปทานของตลาดแรงงาน โดยคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบ
คงที่และผันแปร รวมถึงประกันสังคม คารักษาพยาบาล และผลประโยชนสวัสดิการอื่นๆ
ดานสวัสดิการพนักงาน ทิสโกใหความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยสงเสริม
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เชน การฝกโยคะ แอโรบิค เดิน-วิ่ง และ ฟุตซอล เปนตน นอกจากนี้ยัง
จัดใหมีการตรวจรางกายและใหคำแนะนำดานสุขภาพแกพนักงานทุกระดับเปนประจำ
ทุกป เพื่อใหพนักงานไดทราบถึงสุขภาพของตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม และ
จัดใหมสี ถานพยาบาลเพือ่ ใหคำแนะนำและใหการพยาบาลเบือ้ งตนแกพนักงานในสำนักงาน
หลัก ๆ เชน สำนักงานใหญสาทร และสำนักงานอาคารภคินทร รัชดาภิเษก และมีสวัสดิการ
ทัว่ ไปทีค่ รอบคลุมทุกดาน ไดแก สวัสดิการคารักษาพยาบาล การประกันชีวติ ทุนการศึกษาตอ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสนับสนุนคาใชจายสำหรับวิชาเฉพาะดาน การจายเงินเดือน
และคาลวงเวลา การจายคารถสำหรับผูที่ทำงานลวงเวลา สวัสดิการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
สวัสดิการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต สวัสดิการสินเชื่อที่อยูอาศัย สวัสดิการเงินกูเพื่อ
กรณีฉุกเฉิน เปนตน

on the capabilities of an individual. Furthermore, TISCO Group provides opportunities
for staﬀ members to improve their professional development. Various channels have
been made available for staﬀ members to voice their suggestions and opinions,
including an intranet system, a performance coaching session, and a complaint
center. Furthermore, welfare and recreational activities are provided to help improve
the quality of life for staﬀ members. These are organized by TISCO’s human resource
in compliance with all related laws and regulations.

Fair Hiring Practices and the Management of Development
TISCO Group has a policy to create long term employment and ensure progress
within the organization. Hiring practices focus on selecting individuals that have a
professional attitude and an appropriate skill set, so that they have strong foundation
for further development and long-term growth potential. Career development takes
place at all levels within the TISCO Group both intra-departments as well as
inter-departments. Communication regarding the development and progress of
working life between supervisors and employees will be conducted with
transparency and a clear understanding on expectations. Furthermore, TISCO has
drawn up a development plan for its staﬀ members to support them in their work
life as well as to help them achieve their goals eﬃciently. This helps staﬀ members
to achieve a work-life balance and improve quality of life with the ultimate goal to
produce good, smart and happy employees.

Seeing TISCO employees as the most valuable resource, TISCO Group gives
attention to the employee’s health and safety to support a happy worklife.
TISCO Group has a policy to oﬀer them compensation that is fair and motivating
to employees. The TISCO Group’s compensation structure is designed to fairly
reﬂect job characteristics as well as the supply and demand in the labor market.
The compensation package includes salary, bonuses, and other fixed and
variable ﬁnancial incentives, as well as social security contribution, medical insurance
and other beneﬁts.
TISCO Group provides a wide range of health beneﬁts to its employees such as
yoga classes, aerobics classes, running and walking activities, futsal, and other
activities. Physical examinations and medical advice is given to staﬀ members on
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Fair Compensation and Beneﬁts
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ในฐานะสถาบันการเงิน ทิสโกเนนย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน โดยมีแผนการ
ใหความรูด า นการวางแผนการเงิน และผลิตภัณฑดา นการเงินอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหพนักงาน
สามารถนำไปใชในชีวิต ประจำวัน รวมถึงการใหคำแนะนำแกบุคคลรอบขาง และทิสโก
มีนโยบายที่จะกระตุนใหพนักงานมีการวางแผนและออมเงินที่ดีในระยะยาว เพื่อสราง
ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอีกดวย ทั้งการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
การออมเงินในกองทุนระยะยาวตาง ๆ

องคกรแหงการเรียนรู
การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ทิสโกจึงเปดกวางสำหรับการพัฒนาและ
ความกาวหนาในวิชาชีพทุกระดับชั้นทั้งภายในหนวยธุรกิจเดียวกันและขามหนวยงาน
โดยการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น เปนไปตามแผนการพัฒนา ซึ่งมีการออกแบบไว
สำหรับพนักงานในแตละตำแหนงงาน เพือ่ สรางทักษะและใหความรูท จี่ ำเปนในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของทั้งพนักงาน, องคกร และลูกคา
การฝกอบรม เพื่อใหเกิดผลดานพฤติกรรมที่คาดหวังอยางชัดเจน ซึ่งจะฝกอบรมพนักงาน
ทั้ ง ในด า นความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะด า น เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามประเภทธุ ร กิ จ
ดานความรูและทักษะธุรกิจ เพื่อใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการฝกอบรมทัว่ ไป เพือ่ ใหพนักงานสามารถเรียนรูแ ละปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทิสโก
ไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนการฝกอบรมทักษะและความสามารถที่องคกรตองการ
ทิสโกมีการวางหลักสูตรพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับตำแหนงงานที่มีพนักงานจำนวนมาก เชน
เทลเลอร เจาหนาทีก่ ารตลาดตาง ๆ เชน สินเชือ่ รายยอย หลักทรัพย เงินฝากและการลงทุน
ซึ่งเริ่มตั้งแตวันเขาเริ่มงาน และมีการอบรมทบทวนอยางสม่ำเสมอ ใหลูกคาของทิสโก
ไดรับการบริการที่ดีและมีคุณภาพอยางมืออาชีพ
นอกจากนั้น ทิสโก ยังเนนหนักในการพัฒนาทักษะดานการจัดการแกผูบริหาร ทั้งผูบริหาร
ปจจุบันและในอนาคต โดยการวางหลักสูตรพัฒนาเพื่อผูจัดการในระดับตาง ๆ และการ
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารในอนาคต ซึ่งจะมีการวางแผนการเรียนรูเปนระดับรายบุคคล
ในดานการพัฒนาทักษะการจัดการในระดับพนักงานทั่วไป ทิสโกไดจัดหลักสูตรการเขาใจ
ตนเองและผูอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตนเองและประสานงานกับผูอื่นใน
องคกร รวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในองคกรดวย
และในฐานะที่ทิสโกเปนสถาบันการเงิน พนักงานทิสโก จะไดรับการอบรมเรื่องการจัดการ
การเงินสวนบุคคล เพือ่ เสริมสรางความรูแ ละวินยั ทางการเงิน ซึง่ เปนประโยชนตอ ทัง้ ตนเอง
และผู ค นรอบตั ว ของพนั ก งาน ตามพฤติ ก รรมองค ก ร ที่ มุ ง หวั ง ให พ นั ก งานมี ค วามรู
ความชำนาญ และใหคำแนะนำที่ดีแกคนรอบขางได

a yearly basis to give the awareness of their health and the proper treatment in
that regard. There are health care facilities designated to provide ﬁrst aid and
medical advice at main oﬃce locations such as the Sathorn Oﬃce and Phakin
Ratchadaphisek Oﬃce. Other beneﬁts include medical insurance, life insurance,
scholarships, provident funds, subsidy for professional license, paycheck
advancements, overtime payment, automotive loans, motorcycle loans, mortgages,
emergency loans, and other assistance.
As a ﬁnancial institution, TISCO Group emphasizes on an importance of ﬁnancial
management. Employees will be provided with training on eﬃcient personal ﬁnancial
management so that they are able to use this knowledge and discipline for the
beneﬁt of themselves as well as their family members and friends. TISCO has policy
to encourage our employees to have good ﬁnancial planning and long-term saving
to ensure ﬁnancial security in the future through both provident fund and other
long-term investment funds.

A Learning Organization

Training is provided to achieve expectations regarding staﬀ member behavior.
Staﬀ is provided with speciﬁc tools to be able to help them perform their responsibilities
efficiently. General training is provided to help staff members understand
the nature of TISCO’s corporate culture better and adjust to it more quickly and also
skill training and capabilities required by the organization.
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Learning is at the core of our corporate culture. TISCO Group provides open
environment for skill development and career advancement in all levels for either within
the same division or across divisions. Trainings are undertaken according to training
roadmaps, which will be speciﬁc to each individual division in the company, helping to
provide our staﬀ members with the tools needed to perform their job and achieve the
goals of the staﬀ members themselves as well as the organization and its clients.
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ดวยขนาดขององคกรที่เติบโตและการขยายเครือขายสาขาอยางตอเนื่อง ทิสโกไดพัฒนา
การเรียนรูด ว ยตนเองผานสือ่ e-learning เพือ่ สรางโอกาสใหพนักงาน สามารถเขาถึงหลักสูตร
การพัฒนาไดอยางสะดวกและทัว่ ถึง เพือ่ การเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง รวมถึงการใหความรูต า ง ๆ
ผานระบบ intranet ของบริษัทเปนประจำ โดยการจัดการดานการพัฒนาบุคคลกรของทิสโก
รับผิดชอบโดย “ศูนยการเรียนรูทิสโก” (TISCO Learning Center) ซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะ
ที่ขึ้นตั้งแตป 2553 ซึ่งมีเปาหมายในการวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถใหกับองคกร ผานการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล,
การเพิม่ ผลผลิต และการพัฒนาศักยภาพความเปนผูน ำ โดยการพัฒนาองคกรและบุคลากร
ในทุกระดับชัน้ เพือ่ เตรียมความพรอมและเสริมสรางศักยภาพใหบคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ ง สอดคลองกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรขององคกร
และสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ขอมูลการฝกอบรมของพนักงานป 2557
จำนวนหลักสูตรและจำนวนพนักงานที่เขารับการเรียนรูในป 2557
Training Information for Staﬀ Members in 2014
Number of Courses and Number of Participating Attendees in 2014
การจัดหลักสูตรป 2557
Curriculum in 2014

การเรียนรูภายในธนาคาร
In-house training
การเรียนรูภายนอกธนาคาร
Public training
ภาพรวม Total

จำนวนหลักสูตร
Number of Courses

จำนวนพนักงานที่เขารับ
การเรียนรูโดยนับไมซ้ำคน
Number of Attendees
(Unique count)

166

3,314 คน attendees (78%)

132

377 คน attendees (9%)

298

3,691 คน attendees (87%)

TISCO Group has designed a specialized curriculum for departments with more staﬀ
members like the bank teller and marketing staﬀ members that deal with retail banking,
assets management, and deposits and investments. The training starts the day staﬀ
members begin their work at TISCO and continues throughout their time here. This
will ensure that our clients always receive a good and professional level of service.
Additionally, TISCO Group provides skill development services for its current and
future management. A suitable curriculum is developed for managers at diﬀerent
levels and training for future management is tailored on an individual basis.
In terms of general staﬀ training, TISCO Group provides a curriculum that will help
them better understand both themselves and others, to increase their individual
eﬃciency as well as help them work harmoniously with others in the organization.
This also includes training on internal communication skills.

As the organization grows in size and in branches, TISCO Group develops an e-learning
platform for self-learning that has been designed to provide learning opportunities to
all of our staﬀ members in a convenient and thorough manner. Other learning
opportunities are provided through the Company’s intranet system on a regular
basis. “TISCO Learning Center” was opened in 2010 with the aim to develop
learning plans and curriculums. The delivery of these courses will help to strengthen
the knowledge within the organization, in terms of the development of capabilities
and eﬀectiveness, increasing productivity as well as the strength of leadership. Training
will be provided to the organization at large as well as to staﬀ members at all diﬀerent
levels, to help them maintain the readiness and skill-set to perform their jobs in an
eﬃcient manner. This is consistent with the organization’s strategic vision and leads
to sustainable growth.
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As TISCO Group is a ﬁnancial institution, its employees will be provided with training
on eﬃcient personal ﬁnancial management to use this knowledge and discipline for
the beneﬁt of themselves as well as their family members and friends. This is our
organization behavior to aim at our staﬀ members having knowledge and being able
to advise their family members and friends.
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กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Social Responsibility
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
กลุมทิสโกตระหนักดีวาความสำเร็จขององคกรมิไดวัดจากความสามารถในการทำกำไร
การเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการเงินเทานัน้ หากยังรวมถึงการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี องสังคม การดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีสว นชวยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทัง้
ผูด อ ยโอกาสในสังคมใหไดพฒ
ั นาและพึง่ พาตนเองได ทัง้ นี้ เพราะรากฐานทีม่ นั่ คงทางสังคม
เปนปจจัยสำคัญของการเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นองคกรตองดำเนินธุรกิจควบคูไปกับ
การแสดงความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหความสำคัญ
กับโครงการระยะยาว มีกระบวนการทำงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสรางคุณคา
ที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
กลุมทิสโกใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมมาตลอด
ระยะเวลา 45 ป ดวยการปลูกฝงจิตสำนึกการปฏิบตั ติ วั เปนแบบอยางของผูบ ริหารทีถ่ า ยทอด
สูพนักงานจากรุนสูรุน และการเชื่อมโยงระหวางองคกรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย อันมี
สวนสำคัญอยางยิ่งตอการกำหนดแนวทางการกำกับดูแล และการสรางคุณคาในระยะยาว
ของกลุม ทิสโก ดวยแนวปฏิบตั ิ 8 ประการ ทีส่ ะทอนการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมของกลุมทิสโก ไดแก
1. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึง่ ไดจากการดำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย

TISCO Corporate Social Responsibility
TISCO Group realizes that success in business is not measured solely by proﬁtability
or performance growth, but also by good corporate citizenship, business ethics,
involvement in community development and helping underprivileged people to be
self-reliant and independent. We recognize that building a society with a solid
foundation is a critical factor for sustainable development, and therefore conduct
our business responsibly.

Annual Review 2014

TISCO Group places great importance on its corporate commitment to social
responsibility as one of the group’s core values. For more than 46 years, TISCO Group
operates businesses with ethics and strong sense of social responsibilities. These
values incorporate into management practices as examples for younger generation
to follow the footsteps and become our corporate culture, to commit to the highest
ethical standards as follow :
1. Ethical Business Operation
2. Anti-corruption
3. Respect on Human Rights
4. Labor Justice
5. Responsibility on Consumers
6. Environmental Conservation
7. Community and Social Development
8. Innovation from CSR and CG Activities
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นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม อันเปนหลักการสำคัญที่กลุมทิสโกปลูกฝง
ใหแกพนักงาน จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจนของกลุมทิสโกแลว กลุมทิสโกยัง
ตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน
ตางๆ อยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เพื่อมุงสรางจิตสำนึกในการเปนผูใหและเกื้อกูลสังคม
ดวยการเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดเขารวมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนตางๆ ทั้งใน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสำนึกในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมแตละ
โครงการ มีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว คณะกรรมการกลุมทิสโกเปนผูใหคำแนะนำและติดตามผลการ
ดำเนินกิจกรรม จึงกลาวไดวา แนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน
ของกลุม ทิสโก ขับเคลือ่ นโดย “จิตอาสา” เปนหลัก โดยมีหนวยงานความรับผิดชอบตอสังคม
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหนาที่กำหนดแนวทาง จัดทำงบประมาณ
และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานดาน CSR กับหนวยงาน
ภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางคุณคาที่ยั่งยืนแกชุมชนและสังคม
สอดคลองกับคานิยมของกลุมทิสโก

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
กลุม ทิสโกรายงานความรับผิดชอบตอสังคมไวเปนสวนหนึง่ ในรายงานประจำปทกุ ฉบับ และ
ไดจดั ทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคม แยกเปนฉบับตางหากจากรายงานประจำป มาตัง้ แต
ป 2549 เปนตนมา โดยไดจดั ทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมทีม่ เี นือ้ หาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพือ่ เผยแพรแนวคิด และผลงานกิจกรรมดานสังคมและสิง่ แวดลอมขององคกร
แกผูถือหุน สถานศึกษา สถาบันตางๆ และผูสนใจ พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซต http://
www.tisco.co.th
ทั้งนี้ รายงานประจำป 2557 ของ บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป และบริษัทยอยทั้งหมด
เปนการนำเสนอขอมูลรายงานในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งขอมูลในการจัดทำรายงานฉบับนี้ไดมาจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีการเพิ่ม
ขอบเขตการรายงาน โดยยึดแนวทางของการรายงานแหงความยัง่ ยืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) G 4 “In accordance-Core” โดยมีดัชนีชี้วัดหลักตามที่กำหนด (GRI Content
Index) โดยไดมีการเผยแพรดัชนีชี้วัดหลักดังกลาวไวในเว็บไซต http://www.tisco.co.th
/th/aboutus/social.html โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแนวปฏิบัติทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม และมีดัชนีชี้วัดหลักตามที่กำหนด
อยางไรก็ตาม เนื้อหาตามดัชนีชี้วัดในบางดานอาจยังไมครอบคลุม เนื่องจากกำลังอยู
ในระหวางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บขอมูล และทบทวนการรายงาน ใหครอบคลุม
การรายงานที่มีประเด็นสำคัญตางๆ ทั้งหมด เพื่อใหรายงานความรับผิดชอบตอสังคม
มีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

TISCO Group’s projects have been largely driven by the “Volunteer Spirits” of
the company. Corporate Social Responsibility unit (CSR), serving as the CSR
project center, plans the CSR directions, sets up the budgets as well as
organizes CSR projects and activities. Their duties also include following up
the project performances, reporting the progressions to the board of directors
and serving itself as the communication center with the external organizations.
All will be performed in accordance with TISCO Group’s core values: to create
sustainable development in the society.

Approach to Reporting

The 2014 Annual Report includes the activities collected from 1 January 2014 –
31 December 2014 from all involved parties. In order to comply with
sustainable reporting, TISCO Group followed the Global Reporting Initiative
(GRI) G4 “in accordance-core” guideline and content index. The company’s
GRI index is disclosed in all aspects in the company’s website:
http://www.tisco.co.th/en/aboutus/social.html
However, some indicators may be omitted since the company is still under
the process of developing and improving its reporting systems for a full and
complete sustainability report in the future.

Annual Review 2014

TISCO Group reports the Corporate Social Responsibility (CSR) activities in
the company’s Annual Report. The Sustainability Report is available both in
print and online version: http://www.tisco.co.th in Thai and English language.
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นอกเหนือจากผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจตามที่ไดกลาวรายรายละเอียดไปแลว
กลุมทิสโกยังใหความสำคัญกับผลการดำเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย ทั้งนี้
ในป 2557 กลุมทิสโกไดใหความสำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในสังคมที่
ใกลชิดกับกิจการและที่หางไกลนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารหลากหลาย
โครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสรางสรรคคุณภาพสังคมที่ดีและการรักษา
ทำนุบำรุงไวซง่ึ สิง่ แวดลอมทีด่ ี โครงการทีโ่ ดดเดนไดดำเนินการไปแลวในป 2557 มีดงั ตอไปนี้

1. การใหโอกาสทางการศึกษา

1.1 สรางและปรับปรุงโรงเรียน
ป 2557 กลุม ทิสโกใหการสนับสนุนปรับปรุงโรงเรียนตางๆ ทัง้ การซอมแซมสิง่ ปลูกสราง
การใหทุนและจัดหาครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 6 แหงทั่วประเทศ
1.2 ทุนพัฒนาศักยภาพครู
จากการดำเนินการใหความชวยเหลือ โรงเรียน เยาวชน และชุมชน มาอยางตอเนื่อง
ทำใหคณะทำงานไดรับขอมูลทั้งทางตรงและทางออม เกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนครู
เฉพาะดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานคณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แมวาภาครัฐจะใหความสำคัญและเรงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่องก็ตาม ซึ่งปญหาดังกลาวตองการการสนับสนุนและความรวมมือจากหลายฝาย
กลุม ทิสโกขอเปนสวนหนึง่ ในการรวมพัฒนาคุณภาพครูเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข องเยาวชนไทย
อยางเทาเทียม
ณ สิ้นป 2557 มีครูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 เขารวมอบรมแลวรวม 100 คน
จาก 39 โรงเรียน 18 จังหวัดทั่วประเทศ นับวาไดรับความสนใจจากครูและโรงเรียนตางๆ
มากขึน้ เปนลำดับ แตดว ยขอจำกัดดานประสิทธิภาพในการเรียนรูข องการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ทำใหไมสามารถเพิ่มจำนวนครูผูเขาอบรมไดมากกวา 30 คนตอระดับชั้น และกวา 70%
ของจำนวนโรงเรียนทีเ่ ขารวม มีครูผสู อนคนเดียวทำหนาทีส่ อนทุกวิชาและสอนหลายระดับชัน้
จึงตองเรียนตอเนื่อง ดังนั้น การขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอน
จึงเปนไปคอนขางชาเมื่อเทียบกับระยะเวลาของกิจกรรม
จากการติดตามผลครูผเู ขาอบรมในเบือ้ งตนพบวา ครูผเู ขาอบรมทุกทานไดนำแผนการจัดการ
เรียนรูไ ปใชในหองเรียน มีประยุกตใหสอดคลองกับบทเรียน เนนการใชสอื่ และการมีสว นรวม
ในการคิด จากทีเ่ คยสอนแบบเปดหนังสือและคุณครูเปนผูส อนทางเดียว อีกทัง้ มีการเผยแพร
แนวทางการเขียนแผน เทคนิคการสอนและการผลิตสือ่ ไปยังครูในกลุม สาระอืน่ ในลักษณะที่
ไมเปนทางการดวย และไดนำเทคนิคการสอนไปใชสรางบรรยากาศในหองเรียน ทำใหนกั เรียน
มีทัศนคติในเชิงบวกตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น มีแนวโนมที่จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น แมวา
จะยั ง ไม มี ก ารวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งเป น รู ป ธรรมก็ ต าม อี ก ทั้ ง ช ว ยสร า งพื้ น ฐานที่ ดี ใ น
การเรียนรูวิชาเฉพาะแกนักเรียนที่ขาดโอกาสได โดย 70% ของครูที่เขาอบรมเปนครูที่สอน
ทุกระดับชั้น ไมใชครูเฉพาะทาง และไมมีครูเฉพาะทางดานคณิตศาสตรในโรงเรียน

CSR Highlight in 2014
Besides the economics performance presented in the previous section, TISCO CSR
also focused on the social and environmental performance of our CSR program.
In 2014, we had been engaged with both close and distance communities in
order to provide opportunities to make social betterments and environmental
conservation. The Highlight programs in 2014 were listed as follows:

1. Educational Support

1.1 School Reconstruction and Renovation Projects
In 2014, TISCO Group funded construction and renovation of a school
building as well as supported teaching tools and educational equipment for 6 schools
nationwide.
1.2 “Teaching Enhancement Project”
Teaching Enhancement Project was initiated after TISCO Group received direct
and indirect messages about the shortage of Thai teachers in Mathematics,
Technology and English departments in both qualitative and quantitative aspect.
Even though the public sector was trying hard to ﬁll the gap, it still needed cooperation from
every section in the society. TISCO Group would like to be a part to help solving this
problem and help enhancing teaching ability and elevating Thai education standards.

The follow-up survey found that participating teachers applied the teaching plans to
their own teaching. They used new teaching tools in classrooms. They also
encouraged students to brainstorm their ideas and share their thoughts to their
classmates. Some teachers also shared these plans to their colleagues from other
departments. The teachers agreed that the new teaching plans helped captivating
students’ attention. These students seemed to have positive attitude towards
Mathematics, even though the test results could not yet show the clear improvement.
Furthermore, this project also helped students to build a solid Math foundation even
though 70% of the participating teachers were not specialized in the subject.

Annual Review 2014

As of 2014, there were 100 Mathematics teachers from Prathom 1-6 from 39 schools
in 18 provinces across the country enrolled in this program and there were increasing
number of teachers who showed their interest in joining the program. However, to
reach the workshop’s maximum potential, only 30 teachers from each Prathom were
accepted each semester. Furthermore, more than 70% of the participating schools
had only one teacher teaching multiple subjects to diﬀerent grade levels. Therefore,
this project was in its slow pace comparing the time spending on it.
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ในการอบรม กลุมทิสโกยังไดจัดทำหลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับครู เปนหลักสูตร
ระยะสั้น 3 ชั่วโมง เพื่อเปดโอกาสในการเขาถึงขอมูลทางการเงินแกครู ชวยใหครูมีขอมูล
และเครื่องมือในการจัดการทางการเงินที่ดี เสริมสรางการตระหนักรู เตรียมพรอมสำหรับ
การดำเนิ น ชี วิตในอนาคตดวย โดยมีวิทยากรอาสาของทิสโกเปนผูถายทอด หัวขอที่
จัดอบรมแลวไดแก การวางแผนการเงินเบือ้ งตน การบริหารจัดการหนี้ เทคนิคการออม และ
กองทุนรวม ซึ่งผลสำรวจอยางไมเปนทางการภายหลังการอบรมพบวา ครูไดนำเทคนิค
การออมไปใช และนำไปเผยแพรแกนักเรียนในโรงเรียนดวย
1.3 ทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน
กลุม ทิสโกใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษาแกนกั เรียนนักศึกษา ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยจากสถานศึกษาทั่วประเทศ
มากวา 32 ป โดยผานการดำเนินงานของมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล (TISCO Foundation
for Charity) ซึ่งกลุมทิสโกกอตั้งขึ้น ในป 2525 เพื่อดำเนินกิจกรรมนี้ในระยะยาว โดยนำ
ทุนทรัพยจากดอกผลที่ไดรับในแตละปของเงินกองทุน (Capital Fund) มาใช อยางไรก็ตาม
เพียงดอกผลของเงินกองทุนยังมีจำนวนไมเพียงพอตอการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ทั้งนี้ทุนทรัพยสวนใหญจึงไดรับการบริจาคจากกลุมทิสโก
ในป 2557 มอบทุนการศึกษาใหแกนกั เรียนและนักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพยจากสถานศึกษาทัว่ ประเทศจำนวน 7,502 ทุน
รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 28,040,500 บาท เปนนักเรียนทุนตอเนือ่ ง จำนวน 3,401 ทุน (45%) และ
เปนทุนใหม จำนวน 4,101 ทุน (55%)
กระบวนการติดตามผลงาน มูลนิธทิ สิ โกฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกิจกรรมและทุนตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และนำขอมูลทีไ่ ดมาจัดสรรทุนและคาใชจา ยในอนาคตใหเกิดประโยชนมากทีส่ ดุ
โดยการติดตามผลจะแยกตามประเภทของกิจกรรม มูลนิธิทิสโกฯ จะติดตามผลการศึกษา
ของนักเรียนทุนทุกระดับในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปนประจำทุกป และมีการสุมเยี่ยม
ตามบานของนักเรียนที่ไดรับทุนอยูในปจจุบันและนักเรียนที่กำลังจะขอรับบริจาคทุน โดยมี
ตัวแทนคณะกรรมการ เจาหนาที่มูลนิธิฯ และตัวแทนคณะทำงานซึ่งเปนพนักงานทิสโก
รวมเดินทางไปติดตามผลเปนประจำทุกครัง้ สำหรับทุนประกอบวิชาชีพ มูลนิธทิ สิ โกฯ จะทำ
การติดตามผลหลังจากทีม่ อบทุนแลวเปนเวลา 1-2 เดือน เพือ่ ใหแนใจวาผูข อรับทุนสามารถ
ประกอบอาชีพได ตามทีต่ งั้ ใจไว นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหนาหลังจากใหทนุ แลว
1 ป อีกดวย
1.4 อื่นๆ
เพื่อเปนการรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง และสงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน กลุมทิสโกใหการสนับสนุนมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ในการ
แจกจายหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนหนังสือใหมที่มูลนิธิฯ ไดรับบริจาคจากสำนักพิมพใน
ตางประเทศ โดยมูลนิธิฯ ไดบริจาคใหแกโรงเรียนตางๆ มากกวา 550 โรงเรียนทั่วประเทศ

TISCO Group also held a special 3-hour ﬁnancial planning course for these teachers
to help them access personal ﬁnance management tools. This class, taught by TISCO
voluntary staﬀ who had strong ﬁnancial knowledge background, shared ﬁnancial
knowledge to the participants. Basic ﬁnancial planning, debt management, saving
techniques, investing in mutual funds were among the topics in the course. The
follow-up survey showed that teachers applied these saving techniques to their
everyday life and also shared those tips to their students.
1.3 Educational Scholarships
For more than 32 years, TISCO Group has been granting educational
scholarship to needy students nationwide through TISCO Foundation for Charity
which was established in 1982 to work towards the long-term goal of improving
society and the nation. Apart from the interest generated by the foundation’s capital
fund, the foundation has received regular support from TISCO Group, TISCO
employees and the general public.

Follow-up Progress: TISCO Foundation has regularly followed-up and made outcome
evaluations of the scholarships to maximize its benefits in the future. TISCO
Foundation’s committee members, staﬀ and voluntary working group usually made
follow-up progress by visiting schools and homes of the granted students and also
the prospective ones. As for the start-up fund support, the Foundation’s staﬀs usually
visit the fund recipients to see their progress 2 times, once after the funds have been
granted for 2 months, and once after 1 year. In 2014, TISCO Foundation’s staﬀ went
on ﬁeld trips to follow up scholarships
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In 2014, TISCO Group provided 7,502 scholarships at the total amount of 28,040,500
baht to needy students at every level throughout the country. Among these
scholarships, 4,101 scholarships (55%) have been continuously granted and 3,401
scholarships (45%) to the new recipients.
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ดังไดกลาวแลววา กลุมทิสโกใหความสำคัญในประเด็นปญหาการขาดวินัยทางการเงินของ
คนในสังคม อันเปนทีม่ าของปญหาสังคมอืน่ ๆ มากมาย เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ในทุกดาน จึงไดกำหนดใหเปนภารกิจหลักในการทำหนาที่ดานความรับผิดชอบตอสังคม
โดยริเริ่มโครงการใหความรูทางการเงิน นำเอาความเชี่ยวชาญทางการเงินของกลุมทิสโก
ถายทอดไปสูคนในสังคม เปนการเปดโอกาสการเขาถึงความรูทางการเงินในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ
2.1 โครงการใหความรูทางการเงินแกเยาวชน
กลุมทิสโกไดเริ่มตนจัดทำหลักสูตรใหความรูทางเงินแกเยาวชนและนำรองทดสอบ
หลักสูตรมาตัง้ แตป 2555 ในชือ่ กิจกรรม “รูเ รือ่ งเงินกับทิสโก” ดวยความรูค วามสามารถของ
คณะทำงานจิตอาสาทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะดานรวมกันวางแผนจัดทำหลักสูตรการใหความรูท าง
การเงินที่เหมาะสมกับระดับของเยาวชน ดวยเห็นวาเยาวชนเปนกำลังสำคัญของประเทศ
เพื่อสรางภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตแกเยาวชน ครอบครัว และขยายผลไปสูชุมชน ตอมา
ในป 2556 ไดพัฒนาเปน 2 หลักสูตร พรอมกำหนดจุดมุงหมายหลักในดานการขยายผล
เปนสำคัญ โดยมีพนักงานจิตอาสาของกลุมทิสโกที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการให
คำแนะนำทางการเงินเปนวิทยากรผูถายทอด
สำหรับกิจกรรมคายการเงินมีการจัดกิจกรรม 4 ครั้งในป 2557
รวมเปนจำนวนเยาวชนจากทั่วประเทศที่เขารวมโครงการ
ใหความรูทางการเงินจากทิสโกแลว 396 คน ดังแสดงในตารางแยกตามหลักสูตรดังนี้
Overall Financial Literacy Programs in 2014
Financial Camps : 4 camps was held with 396 total participants across the country,
details as shown below;
คายการเงินมัธยมปลาย
Financial Camps for High School Students

2556 : 2013

รุน 1 Class 1
รุน 2 Class 2
2557 : 2014
รุน 3 Class 3
รวม Total
คายการเงินอุดมศึกษา
Financial Camps for Undergraduate Students

2557 : 2014

รุน 2 Class 2
รุน 3 Class 3
รวม Total

เยาวชน (คน)
No. of Participants

สถาบัน (แหง)
No. of Schools

จังหวัด
Provinces

80
80
78
238

40
39
39
91

30
24
28
43

เยาวชน (คน)
No. of Participants

สถาบัน (แหง)
No. of Schools

จังหวัด
Provinces

79
79
158

8
24
30

8
14
16

1.4 Others
To welcome the upcoming ASEAN Economic Community (AEC) and to promote
foreign languages learning among Thai students, TISCO Group supported the
English language books donations with Book for Thailand Foundation to 550 schools
throughout the country.

2. Social Financial Literacy to Society

2.1 Financial Literacy Programs for Thai Youth
TISCO Group has launched Financial Literacy course for youths since 2012.
The project called “Learning Finance with TISCO” with collaboration from TISCO
volunteer staﬀ with strong background of ﬁnancial knowledge. TISCO Group realized
that the youth would soon become the nation’s most valuable asset, so they should
be equipped with essential ﬁnancial knowledge that could be applied to everyday life
of themselves, their families and their communities. In 2013, Financial Literacy
programs for youth had been developed into 2 programs with main objectives to spread
and magnify positive societal outcomes from the knowledge they had learned.
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TISCO Group realized that Thai people were still lacking of personal finance
knowledge. As a ﬁnancial institute, TISCO Group aimed to use its ﬁnancial expertise
to solve the problem and to serve as the communities’ ﬁnancial advisor. This idea
paved TISCO Group’s Corporate Social Responsibility direction in 2014. During the
year, TISCO’s volunteer staﬀs have initiated ﬁnancial planning programs, focusing
on Thai youths which were:
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กิจกรรมตอยอด : การประกวดผลกิจกรรมตอยอดของเยาวชนคายการเงินมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และคายการเงินอุดมศึกษา รุน 1 และ รุน 2 มีทมี เยาวชนคายการเงินมัธยมศึกษา
ตอนปลายสงผลกิจกรรมตอยอดเขาประกวด คิดเปน 55% ของผูรวมกิจกรรมทั้งหมด
สามารถเผยแพรความรูท างการเงินไปสูค นรอบขางไดมากกวา 10,000 คน ภายใตการสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมโดยอาจารยทปี่ รึกษาและโรงเรียน ในขณะทีเ่ ยาวชนคายการเงินอุดมศึกษา
เขารวมการประกวดผลกิจกรรมตอยอดราว 30% ดวยติดภารกิจโครงงานและกิจกรรมใน
ภาคเรียนอยางตอเนื่อง รวมถึงการสอบเก็บคะแนนดวย อยางไรก็ตามเยาวชนคายการเงิน
อุดมศึกษารุน 2 สามารถเผยแพรความรูทางการเงินไปสูคนรอบขางไดราว 1,200 คน
(คายการเงินอุดมศึกษา รุน 1 เปนการจัดประกวดไอเดียในการสรางสรรคสื่อเพื่อเผยแพร
ความรูทางการเงิน)
2.2 โครงการใหความรูทางการเงินแกชุมชน
จากการขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ ผานการใหบริการของสาขาทั่วประเทศ กลุมทิสโก
จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูทางการเงินแกชุมชนในทองถิ่นตางจังหวัดควบคูไปดวย ในชื่อ
“ฉลาดเก็บ ฉลาดใช” (Smart Savings, Smart Spending) มุงใหความรูทางการเงินเพื่อนำ
ไปใชในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว หลีกเลี่ยงปญหาทางการเงิน รูเทาทัน
หนี้นอกระบบ พรอมมอบชุดรอบรูเรื่องการเงิน ของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกลุมทิสโก
สนับสนุนการจัดพิมพ และสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งจัดทำขึ้นดวยแนวคิดออมกอนใช
แกผูรวมกิจกรรมดวย ในป 2557 จัดกิจกรรมรวม 44 ครั้ง ใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ
มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 7,200 คน
นอกจากนี้ กลุม ทิสโก ในฐานะสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ยังรวมใหการสนับสนุน
กิจกรรมใหความรูท างการเงินของชมรมฯ ในโครงการ “รูเ ก็บ รูใ ช สบายใจ” รวมกับ สภาองคการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และตลาดหลักทรัพยฯ พรอมสงวิทยากรอาสาเขารวมอบรมและถายทอดความรู
เพื่อสรางวินัยทางการเงินแกเยาวชนระดับอุดมศึกษาใน จังหวัดนครปฐม อีกทั้งใหการ
สนั บ สนุ น การจั ด ทำสื่ อ รณรงค ค วามรู ท างการเงิ น ของธนาคารแห ง ประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย

After-camp Idea Contests : There were after-camp idea contest activities for both
high school students and undergraduate students of class 1 and class 2. For TISCO
Fun-nancial camp, there were 55% of the participants who submitted their ideas to
the after-camp contest and the ﬁnancial literacy they learned during the camps were
spread to more than 10,000 people, with the support from their teachers and schools.
Meanwhile, for TISCO Young Financial Planner camp, there were roughly 30% of the
participants who submitted their ideas to the after-camp contest, as they were tied up
with their regular educational assignments and examinations. However, TISCO Young
Financial Planner Class 2 participants were completely able to pass the knowledge to
more than 1,200 people. (TISCO Young Financial Planner Class 1 was media creation
contest to spread ﬁnancial knowledge)
2.2 Financial Literacy to Communities Project
According to the expansion of TISCO’s microﬁnance business through all
branches nationwide, TISCO group has launched financial literacy to local
communities project, namely “Smart Savings, Smart Spending”. The project aims to
provide ﬁnancial literacy that can be applied in their daily lives, to avoid ﬁnancial
problems and not being victims of loan sharks. Furthermore, ﬁnancial knowledge tool
kits from Bank of Thailand which was supported by TISCO group as well as household
accounting books created with the concept of “Saving before using” were also given
to participants. In 2014, 44 ﬁnancial literacy to local communities projects were held
in 33 provinces and there were 7,200 participants around the country.
3.1 Environmental Conservation
Reforestation Project : Since 1991, TISCO Group has continuously organized the
annual reforestation and forest preservation activities to promote awareness and to
encourage its employees to take part in the environmental activities. In 2014, TISCO
Group held “The 29th Brackish Water Mangrove Reforestation” activity with “Look Phra
Dabos Samut Prakarn under the Royal Initiative of His Majesty the King”. Around 120
of TISCO Group employees from Bangkok and its vicinity planted 1,500 plants such
as Lumpan tree, Taboonkhao tree, Samor Talay tree, Po Talay tree, Prong Dang tree,
Fad Dok Dang tree covering 2 rai in Chalerm Phrakiat Public Park, Samut Prakarn.
TISCO Group also organized integrated farming activities following the Royal initiative
on suﬃciency economy and the suﬃciency economy study for Dabos students, as well
as supported woodworking class in Phra Dabos School. Moreover, the project also
helped promoting agricultural technology, promoting agritourism and was a training
site for students, farmers and the public.
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3.1 อนุรักษสิ่งแวดลอม
ปลูกปาถาวร : กลุม ทิสโกไดจดั กิจกรรมปลูกปาและบำรุงรักษาตนไมในมาอยางตอเนือ่ ง
เกือบทุกป ตั้งแตป 2534 เปนตนมา เพื่อกระตุนจิตสำนึกและเปดโอกาสใหพนักงานได
เขารวม โดยในป 2557 นี้ นับเปนครั้งที่ 29 เปนกิจกรรม “ปลูกตนไม...รักษปาน้ำกรอย”
รวมกับโครงการ “ลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ” มีพนักงานในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวม 120 คน รวมกันปลูกกลาไมจำนวน 1,500 ตน ประกอบดวยกลาไมทเี่ หมาะสม
กับสภาพดิน เชน ลำแพน ตะบูนขาว สมอทะเล โพธิ์ทะเล โปรงแดง ฝาดดอกแดง เปนตน
คิดเปนพื้นที่ราว 2 ไร ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ
พรอมนำคณะพนักงานรวมเรียนรูกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ ไดแก การเกษตรแบบ
ผสมผสานในลั ก ษณะพึ่ ง พาตนเองตามแนวพระราชดำริ เทคโนโลยี ด า นการเกษตร
การเพิม่ มูลคาสินคาเกษตร สมุนไพร การใชพลังงานทดแทน และอืน่ ๆ ซึง่ โครงการจัดทำเปน
สถานที่ฝกอบรม ฝกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปดวย
นอกจากกิจกรรมปลูกปาและเพาะกลาแลว กลุม ทิสโกยงั ใหการสงเสริมการอนุรกั ษทรัพยากร
และรณรงคลดภาวะโลกรอน โดยการสนับสนุนกิจกรรม United Nations Environment
Programme Finance Initiative อยางตอเนื่อง สวนในดานอาคาร สำนักงาน กลุมทิสโก
ไดกำหนดแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมภายในอาคารสำนักงาน โดยใหความสำคัญและ
สงเสริมการสรางจิตสำนึกแก พนักงานในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร อาทิ ชวยกัน
ปดไฟดวงที่ไมจำเปน การปดคอมพิวเตอรตอนพักกลางวัน การวางแผนการเดินทาง การใช
วัสดุอุปกรณสำนักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การประหยัดการใชกระดาษ และการลด
ปริมาณขยะ อีกทั้งกิจกรรม “แยกกระดาษ...สรางโอกาสใหนองเรียน” ซึ่งเปนการรณรงค
ใหพนักงานแยกประเภทกระดาษที่ใช เพื่อนำไปขายสรางรายได แลวนำไปสมทบทุน
การศึกษาใหกับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยปนี้มีรายไดสมทบเพิ่มทุนการศึกษา
ผานมูลนิธิทิสโกฯ ไดถึง 90 ทุน
ในป 2557 นี้ กลุมทิสโกยังไดเขารวมโครงการ “สาทรโมเดล” ริเริ่มโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development –
WBCSD) นำรองแกไขปญหาการจราจรอยางยั่งยืนบนถนนสาทร ซึ่งเปนบริเวณแวดลอม
ของธนาคารทิสโก สำนักงานใหญ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูเ กีย่ วของ โดยไดทำการสำรวจ
ความตองการและเสนทางการเดินทางของพนักงาน เพือ่ ใชทางเลือกในการเดินทางมาทำงาน
แบบจอดแลวจร (Park & Ride Option) คือไมนำรถยนตสว นตัวเขามาบริเวณกรุงเทพฯ ชัน้ ใน
โดยจอดรถสวนตัวบริเวณจุดจอดชานเมือง แลวเดินทางตอดวยระบบรถไฟฟา เพื่อรวมลด
ปริมาณรถยนตบนถนนสาทรในชั่วโมงเรงดวน

TISCO Group’s environmental conservation also included resource management
policy under United Nations Environment Programme Finance Initiative. TISCO Group
gave great importance on creating mindset for energy saving and environmental
conservation to its employees, i.e. promoting turning oﬀ lights and shutting down
computer screen during office break, employee commuting planning, using
environmental-friendly oﬃce supplies, reducing paper use, reducing waste and
promoting “Paper separation...give opportunity to needy students”. In 2014, the
income from selling recycling paper contributed 90 scholarships to needy students
through TISCO Foundation for Charity.
In 2014, TISCO Group also supported “Sathorn Model”, a project initiated by World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) to ease traﬃc congestion
on Sathorn Road where the headquarter of TISCO Bank is located. The project aimed
to help improving the quality of life of those who live and/or commute on Sathorn Road.
TISCO Group surveyed each employee’s transportation plan and promoted “Park
& Ride Option” for those who wish to park their vehicles on the outskirts of Bangkok
and commute to the inner Bangkok via BTS or MRT to help reducing the traﬃc
ﬂow on Sathorn Road during rush hours.

Medical Fund and Start-up Fund : TISCO Group has established TISCO Foundation
for Charity in 1982 to work towards the long-term goal of improving society and the
nation. Apart from granting scholarships to needy students, TISCO Foundation also
grants medical fund such as funding for artiﬁcial organ and orthosis and prosthesis to
destitute patients. Furthermore, TISCO also provided business start-up fund for
underprivileged people to promote self-reliance. During the year contribution for
medical fund were 282,818 baht and 145,720 baht for business start-up fund.
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3.2 Social
Blood Donation : TISCO Group and the Thai Red Cross Society have organized
blood donation for over 30 years to give opportunities for employees, customers, and
the public to participate in the activity every quarter at its Head Oﬃce, North Sathorn.
The activity has also been held at our branches across the nation. In 2014, the blood
donation events were held 10 times and we received 4,169 units of blood or 1,624,750 cc.
The donations helped more than 12,000 of critical patients.
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3.2 สังคม
รณรงคบริจาคโลหิตทัว่ ประเทศ : กลุม ทิสโกดำเนินกิจกรรมรณรงคบริจาคโลหิตมากวา
30 ป โดยรวมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอยางตอเนือ่ งเปนประจำทุกปเพือ่
เชิญชวนพนักงาน ลูกคา และประชาชนทัว่ ไป รวมบริจาค ณ สำนักงานใหญ ถนนสาทรเหนือ
และไดขยายกิจกรรมไปยังสาขาตางๆ ในสวนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ โดยในป 2557 กลุม ทิสโกจดั
กิจกรรมรณรงคบริจาคโลหิตรายไตรมาส เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
องคราชูปถัมภสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
รวม 10 ครัง้ มียอดบริจาคโลหิตจำนวน 4,169 ยูนติ คิดเปน 1,624,750 ซีซี สามารถชวยเหลือ
ผูปวย หรือผูตองการโลหิตฉุกเฉิน ไดกวา 12,000 ราย
ทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพ : กลุมทิสโกไดกอตั้งมูลนิธิทิสโกฯ เพื่อ
การกุศลขึน้ เพือ่ สืบสานปณิธานในการชวยเหลือสังคม นอกจากวัตถุประสงคในการสนับสนุน
และสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยทั่วประเทศแลว มูลนิธิทิสโกฯ ยังมี
วัตถุประสงคในการสนับสนุนคารักษาพยาบาลแกผูปวยอนาถาและทุพพลภาพดวยการ
บริจาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณตางๆ อีกทั้งใหความชวยเหลือบุคคลผูขาดแคลน
ทุนทรัพยในการประกอบวิชาชีพ ใหมโี อกาสพึง่ พาตนเองไดในระยะยาว โดยไมจำกัดเชือ้ ชาติ
และศาสนาดวย ในป 2557 มูลนิธิทิสโกฯ ไดมอบทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพ
แกผยู ากไรทงั้ ในกรุงเทพฯ และสวนภูมภิ าค แบงเปนทุนรักษาพยาบาล จำนวน 282,818 บาท
และทุนประกอบอาชีพจำนวน 145,720 บาท
อื่นๆ : กลุมทิสโกใหการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เพื่อรวมเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมในทุกดาน ไดแก
สนับสนุนโครงการ “Bright Smiles & Happy Hearts” โดยมูลนิธิสรางรอยยิ้ม
ประเทศไทย เพือ่ ชวยเหลือผูป ว ยทีม่ ภี าวะปากแหวงเพดานโหวอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ตามเปาหมาย นอกจากการผาตัดแลวยังมีการใหความรู การฝกอบรมในดานตางๆ
สนับสนุนการจัดสรางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหบริการ
วิชาการทางดานการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนโดยทั่วไป และเปนแหลงฝกปฏิบัติ
ภาคคลินิกของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย
สนับสนุนการจัดซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณทางการแพทย เพือ่ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ ในโอกาส 100 ป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
สงเสริมการพึ่งพาตนเองแกชุมชน : ในป 2557 กลุมทิสโกยังคงสานตองานวิจัย
สรางสรรคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากชุมชน กลุมเสื่อกก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
โดยความรวมมือของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยเล็งเห็นในศักยภาพและ
ความเปนไปไดที่จะพัฒนาไปสูผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาด จึงไดจัด
นิทรรศการ เพือ่ แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ พรอมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิและผูรวมชมงานตามกระบวนการวิจัย สรุปผลดังนี้

Others : TISCO Group also supported other charity activities as follow:
Supported “Bright Smiles & Happy Hearts” project by Operation Smile
Thailand to give free surgery to those who suﬀering from cleft lips and/or cleft
palates. TISCO Group also provided trainings to this project
Supported the construction of Thammasat University Hospital to provide
medical and public health knowledge to the public and also to serve as a clinical
training site for medical students from the Faculty of Medicine, Thammasat
University
Supported medical equipment for Bhumisirimangkhlanusorn Building for
the celebration of 100 years of Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Foundation
Promoting Self-Sustainability in the Community Project : In 2014, TISCO
continuously supported “The Kranuon Community, Konkean Province – Sedge
Weaving” project. TISCO Group and Faculty of Decorative Arts, jointly, held the
research and creative art exhibition to present the invented products and art pieces
to honored guests and to the public.

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Product
Development and Innovative Crafts Department, The SUPPORT Art and Crafts
International Centre of Thailand, Thai Lifestyle Products Federation, SMEs business
owners, designers and TISCO clients were among visitors at the exhibition, which was
a good start to connect all stakeholders for any future opportunity.
However, since sedge weaving was only a part-time activity for the Kranuon people
who were rice farmers and the sedge was not yet commercial farming, the supply
of the sedge weaving products from the Kranuon Community was still low.
Art, Religious and Cultural Support : TISCO Group continuously supported Art,
Religious and Cultural projects and activities
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Modern sedge weaving and dying techniques were displayed at the exhibition and
more than 100 innovative and creative products and artworks designed by professors
and students from Faculty of Decorative Arts were also presented, promising the good
start for the future business innovation for the Kranuon community. One of the most
remarkable art pieces, created by Professor Patana Chareonsook, was now displayed
at TISCO Tower as one of TISCO Art Collection. In addition, the sedge handbag, most
highly voted by visitors, was later produced as TISCO Group’s souvenir.
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นอกจากลวดลายการทอทีห่ ลากหลายและทันสมัยมากขึน้ จากการพัฒนาสียอ มและเทคนิค
การยอมแลว ยังมีผลิตภัณฑที่ออกแบบโดยคณาจารย นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ศิลปากร
และดีไซเนอรอิสระ กวา 100 ชิ้น นับเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย
โดยผลิตภัณฑที่โดดเดน ไดแก งานศิลปกรรมกกทอ โดย อ.พัฒนา เจริญสุข ซึ่งกลุมทิสโก
ไดนำมาเปนหนึ่งใน TISCO Art Collection ติดตั้งประดับสำนักงาน ณ ธนาคารทิสโก
สำนักงานใหญ อาคารทิสโกทาวเวอร และกระเปาถือกกทอ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
คะแนนโหวตมากทีส่ ดุ จากผูท รงคุณวุฒแิ ละผูช มงานนิทรรศการ ซึง่ กลุม ทิสโกไดสงั่ ผลิตเปน
ของที่ระลึกของบริษัทดวย
ในงานนิทรรศการมีหนวยงานภายนอกใหความสนใจเขารวมชมงาน ไดแก สถาบันสงเสริม
การออกแบบและนวัตกรรมเพือ่ การคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย,
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตศิลป ศูนยศลิ ปาชีพระหวางประเทศ, สมาพันธผลิตภัณฑ
ไลฟสไตลไทย ตลอดจน กลุม SME นักออกแบบรุนใหม และลูกคาของกลุมทิสโก นับเปน
จุดเริ่มตนในการเชื่อมโยงผูเกี่ยวของ เพื่อมองหาโอกาสในการพัฒนาตลาดตอไป
ทัง้ นี้ ตองยอมรับวา ยังมีอปุ สรรคในดานการทอและการผลิต เนือ่ งจากชุมชนทำเปนอาชีพเสริม
เปนการใชเวลาวางจากการทำนา ซึง่ เปนอาชีพหลัก ในขณะเดียวกันวัตถุดบิ ตนกก ยังไมมกี าร
ปลูกในเชิงพาณิชย จึงทำใหไมสามารถผลิตไดในปริมาณมากพอ
ศิลปวัฒนธรรม : กลุมทิสโกยังคงใหการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม อันเปน
เครื่องจรรโลงจิตใจ และเปนรากฐานของความเปนชาติ
สงเสริมผลงานศิลปะไทย นับตัง้ แตป 2513 เปนตนมา กลุม ทิสโกเปนองคกรแรกๆ
ทีไ่ ดรเิ ริม่ ใหการสนับสนุนและสงเสริมศิลปนไทยในการสรางสรรคผลงานศิลปะ และไดสะสม
ผลงานศิลปะรวมสมัยของศิลปนไทยมาอยางตอเนื่อง ดวยนโยบายการคัดเลือกงานศิลปะ
จากคุณภาพงานมากกวาชือ่ เสียงของศิลปน ปจจุบนั มีจำนวนกวา 450 ชิน้ งาน เปนทีย่ อมรับ
กันวากลุมทิสโกเปนแหลงรวบรวมชิ้นงานศิลปะรวมสมัยที่สำคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย
มีผลงานในยุคแรกๆ ของศิลปนผูซึ่งตอมาไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ
จำนวนมาก ลวนเปนผลงานศิลปะทีท่ รงคุณคา มีความหลากหลาย สะทอนมุมมอง ความรูส กึ
นึกคิดของศิลปนตอสังคม และปจจัยแวดลอมตางๆ ในแตละชวงเปรียบเสมือนการเดินทาง
ของประวัติศาสตรศิลปะรวมสมัยของไทย ที่หาดูไดยาก รวบรวมจัดแสดงไวในเว็บไซต
www.tiscoart.com ซึ่งเปนหอศิลปะเสมือนจริงเพื่อเผยแพรผลงานศิลปะรวมสมัยไทย
แกผูสนใจทั่วโลก
ทำนุบำรุงศาสนา กลุม ทิสโกตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมทำนุบำรุงศาสนา
ใหสามารถดำรงอยูเ ปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะในเขตภูมภิ าคทีม่ วี ดั
เปนศูนยรวมของชุมชน เพือ่ เปนสรางความเขมแข็งใหแกชมุ ชนในอีกทางหนึง่ โดยในป 2557
กลุมทิสโกไดเปนเจาภาพจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีรวมกับชุมชนในภูมิภาคตางๆ
ทั่วประเทศ รวม 5 ครั้ง ไดแก วัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี, วัดพระงาม จังหวัดตรัง,
วัดทรงกุศล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี และวัดโพธิญาณ
จังหวัดพิษณุโลก

Thai Contemporary Art Support : TISCO Group has been a pioneer and
continuous supporter of Thai contemporary art since 1970. The company realizes
that a vibrant cultural life is important for sustaining national pride and identity. To
help promote and preserve Thai culture, Thai contemporary and modern arts, TISCO
Group consistently support a number of initiatives and collected more than 400 Thai
contemporary and modern art works. TISCO Art Collection has been recognized as
one of the best in the country boasting great diversity that unfolds the maturity and
long history of nation’s contemporary art. The collection covers many early works of
prominent artists at present which are rare to ﬁnd nowadays. It is also considered a
reﬂection of the journey of Thai contemporary art in four decades.
Additionally, TISCO Group has established a website: www.tiscoart.com to function
as online electronic art gallery to display contemporary Thai art works to the public.
Religious Support : TISCO Group continues to support important religious
traditions. In 2014, TISCO Group hosted the Kathin ceremony of presenting yellow
robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent at 5 temples
nationwide which were: Wat Nong Ngu Luam in Chonburi Province, Wat Pra-ngam
in Trang Province, Wat Song Sakul in Ayutthaya, Wat Pa Ban Tard in Udon Thani
and Wat Photiyarn in Phissanulok
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3.3 Corporate Governance
TISCO Group has set up Corporate Governance Code of Conduct to provide
guiding principles of good corporate governance in order to ensure that the company
complies with all relevant laws and regulations and carries out duties with maximum
accountability, transparency and equitable treatment to all stakeholders.
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3.3 บรรษัทภิบาล
กลุมทิสโกยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดดานจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดวยตระหนักวาธุรกิจตองดำเนินควบคูไปกับการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแล
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ดวยนโยบายและการปฏิบัติอยางเต็มที่และเครงครัด
จึงมีความพรอมในการขยายผลทั้งในการเผยแพรแนวคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปสู
การปฏิบัติ และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ในป 2557 กลุม ทิสโกไดรบั “รางวัลองคกรโปรงใส” จากคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งการพิจารณาในปนี้ ป.ป.ช. ไดเชิญชวนหนวยงานและองคกร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มารวมคัดกรองตามกระบวนการอยางเขมขน จนมาถึงขัน้ ตอน
สุดทายคือการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมประเมิน ตรวจสอบองคกร
ที่ผานเกณฑใหไดรับรางวัล จากหนวยงานที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด 96 ราย อีกทั้งไดรับ
การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และเปน 1
ใน 19 บริษทั ชัน้ นำทีไ่ ดรบั การประเมิน Anti-corruption Progress Indicator ระดับ 4 (Certiﬁed)
จาก 5 ระดับ และกลุมทิสโกยังไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ อาทิ กิจกรรมเดินรณรงค
แสดงพลังตอตานคอรรปั ชัน่ ในวันตอตานคอรรปั ชัน่ 2557 : “HAND IN HAND...ปฏิรปู การ
ตอสู เพื่อชัยชนะอยางยั่งยืน” จัดโดยองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย), การจัดแสดง
บอรดนิทรรศการดานบรรษัทภิบาล และเผยแพรการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในงาน “กฟผ.องคการใสสะอาด” จัดโดยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนตน อีกทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมดานบรรษัทภิบาล
แกสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเปนประจำทุกป ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุน
ใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักและเขาใจถึงผลกระทบของการคอรรัปชั่น นำไปสูการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับสังคมไทย

In 2014, TISCO received “NACC Integrity Awards” from the oﬃce of the National
Anti-Corruption Commission (NACC). This year, NACC invited public and private
sectors and the public in the selection process. TISCO Group was among those few
who received this prestigious award from 96 nominated companies and organizations.
Furthermore, TISCO Group received the Certiﬁcate of Membership by Collective
Action Coalition against Corruption (Certiﬁed Level). Moreover, TISCO Group also
joined “Anti-corruption Walk Rally” at the Anti-corruption Day 2014: HAND in HAND
activity held by Anti-corruption Organization of Thailand. TISCO Group also displayed
a showcase of the group’s anti-corruption policy and CSR roadmap in an event
hosted by the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Moreover, TISCO
Group also supported CSR activities by Thai Institute of Directors to promote
anti-corruption movement in Thai society.

สรุปกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมทิสโก ป 2557
Summary of Corporate Social Responsibility Donations and Supports in 2014
2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

-

-

-

1,950,581

4,841,605

-

-

312,505

767,310

939,805

20,275,000

19,968,000

27,059,065

-

-

384,811

3,786,995

3,689,298

-

-

-

-

4,901,638

-

-

-

-

753,475

3. การสนับสนุนกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG)
ESG Activity
3.1 สิ่งแวดลอม Environment
3.2 สังคม Social
3.3 บรรษัทภิบาล Governance

1,985,000
10,692,611
-

603,087
16,021,604
-

1,160,437
11,676,369
-

329,803
6,255,816
389,309

453,422
1,933,738
600,408

รวม TOTAL

32,952,611

36,592,691

40,593,187

40,472,814

47,233,889

1. การใหโอกาสทางการศึกษา
Educational Support
1.1 สรางและปรับปรุงโรงเรียน
School Reconstruction
1.2 ทุนพัฒนาศักยภาพครู
Teaching Enhancement
1.3 ทุนการศึกษาแกนักเรียน
Educational Scholarship
2. การใหความรูทางการเงิน
Financial Literacy
2.1 คายการเงินเยาวชน
Youth Financial Camps
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Highschool Students
อุดมศึกษา
Undergraduate Students
2.2 ชุมชน และประชาชนทั่วไป
Communities & Public

หมายเหตุ *
Remarks *

26,993,000 29,120,500*

กลุมทิสโกสนับสนุนผานมูลนิธิทิสโกฯ และมูลนิธิหมอเสมฯ ในป 2557
สวนของทิสโกบริจาคสมทบ 10.1 ลานบาท และ 1.08 ลานบาท ตามลำดับ
TISCO Group donated 10.1 million baht through TISCO Foundation for Charity
and 1.08 million baht through Sem Pringouangkao Foundation
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แนวทางการดำเนินกิจกรรม
Objective

113

114

รางวัลแหงความสำเร็จ
Achievement Awards
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การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ไดรับในป 2557

กลุ ม ทิ ส โก ไ ด รั บ รางวั ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านจากองค ก รทั้ ง ในและ
ตางประเทศในป 2557 ดังนี้

รางวัลองคกรโปรงใส 2556
บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป รับรางวัล “องคกรโปรงใส” จากพิธีมอบรางวัลองคกรโปรงใส
ครั้งที่ 4 ประจำป 2556 เกียรติยศแหงคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (NACC
Integrity Awards 2013) จัดโดย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) โดยรางวัลองคกรโปรงใส มีเกณฑพิจารณาทั้งสิ้น 7 หมวด คือ ความรับผิดชอบ
การเคารพตอหลักนิติธรรม การเคารพตอสิทธิมนุษยชน ความโปรงใส การปฏิบัติอยางมี
จริยธรรม การเคารพตอผลประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสีย และการเคารพตอการปฏิบตั ติ าม
แนวทางสากล โดยนับเปนปที่ 2 ติดตอกันแลวที่ บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป ไดรับรางวัล
ดังกลาว (2555 – 2556)

Honors & Awards in 2014
In 2014, TISCO Group received awards from domestic and foreign organizations
as follow:

NACC Integrity Awards 2013
TISCO Financial Group received “NACC Integrity Awards 2013” from The 4th
NACC Integrity Awards 2014, held by the National Anti-Corruption Commission
(NACC), in recognition to the company with corporate governance, integrity,
transparency and equitable treatment to all stakeholders that meet the basis
of 7 criteria categories: Accountability, Respect for the rule of law, Respect for
human rights, Transparency, Ethical behavior, Respect for stakeholder interests,
Respect for international norms of behavior. The award was given to TISCO for 2nd
consecutive year (2012 – 2013).

รางวัลเกียรติยศแหงความสำเร็จ SET Award of Honor
ดานการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเปนเลิศตอเนื่อง 2554 – 2557

SET Award of Honor – Excellence in Corporate Governance
Report 2011 – 2014
TISCO Financial Group received “SET Award of Honor – Excellence in Corporate
Governance Report 2011 – 2014” from the SET Awards 2014, organized by
the Stock Exchange of Thailand and Money and Banking Magazine. The Award was
presented to listed companies with outstanding corporate governance reports for
3 consecutive years, considering information disclosed in the Annual Report, Annual
Registration Statement (Form 56-1), AGM Notice to shareholders and AGM minutes.
TISCO Group has received the award for 4th consecutive year (2011-2014).
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บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป ไดรับ “รางวัลเกียรติยศแหงความสำเร็จ ดานการรายงาน
บรรษัทภิบาลที่มีความเปนเลิศตอเนื่อง 2554 - 2557” (SET Award of Honor – Excellence
in Corporate Governance Report 2011 – 2014) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards
2014 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร
โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเปนเลิศตอเนื่อง
ดานการรายงานบรรษัทภิบาลติดตอกันเปนเวลา 3 ปติดตอกันขึ้นไป โดยใชขอมูลที่บริษัท
จดทะเบียนเปดเผยไวในแบบแสดงขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป และเว็บไซต
รวมทัง้ หนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน และรายงานการประชุมผูถ อื หุน โดยกลุม ทิสโก ไดรบั รางวัล
อันทรงเกียรติดังกลาวเปนปที่ 4 ติดตอกัน (2554 -2557)
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รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน ประจำป 2557
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บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป รับรางวัล “ศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
ประจำป 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค (สคบ.) ในฐานะที่ TISCO Contact
Center ซึ่งเปนศูนยบริการขอมูลของกลุมทิสโก โดยมีเกณฑพิจารณาจากความโดดเดนใน
การรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภค โดยมุงเนนการแกไขปญหา และการเยียวยา
ความเสียหายเบื้องตนใหแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และผานเกณฑการพิจารณาทั้ง
5 หมวดจาก สคบ.

Outstanding Consumer Protection Contact Center 2014 Award
TISCO Financial Group received the “Outstanding Consumer Protection Contact Center
2014” award from Oﬃce of The Consumer Protection Board (OCPB), in recognition
of the company’s outstanding and eﬀective performance in managing consumer
complaints, in compliance with all ﬁve criteria by OCPB.

รางวัลธนาคารอันดับ 1 ดานการใหบริการประเภท
หุนกูภาคเอกชนสกุลเงินบาท 2557
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) ไดรับการจัดอันดับใหเปน “Top Bank in
the Secondary Market in Asian Currency Bonds for Corporate
Bonds – Thailand 2014” ในฐานะผูใหบริการประเภทหุนกูภาคเอกชน
สกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset Benchmark
Research Awards 2014 จัดโดยนิตยสาร The Asset โดยมีเกณฑพิจารณา
จากความสัมพันธที่ดีกับลูกคาสถาบัน การจัดสรรตราสารหนี้ที่ตรงกับ
ความตองการของลูกคาในระดับราคาที่เหมาะสมและทีมงานที่มีประสบการณ

Top Bank in the Secondary Market in Asia Currency
Bonds for Corporate Bonds – Thailand 2014
TISCO Bank received “Top Bank in the Secondary Market in Asian
Currency Bonds for Corporate Bonds – Thailand 2014” award by
The Asset Benchmark Research Awards 2014, reflecting
TISCO’s high standard of sales services and its professional service
of supply of bonds to institutional investors.

รางวัลบริษัทหลักทรัพยดีเดน
ดานการใหการบริการหลักทรัพยแกนักลงทุนบุคคล 2557
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพยดีเดน ดานการใหการบริการ
หลักทรัพยแกนักลงทุนบุคคล 2557” (Outstanding Securities Company Awards Retail Investors 2014) จากการประกาศผลรางวั ล SET Awards 2014 จั ด ขึ้ น โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกลาว
เปนรางวัลทีม่ อบใหแกบริษทั หลักทรัพยทมี่ ผี ลการดำเนินงานดีเดน และมีคณ
ุ ภาพบริการทีด่ ี
และผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพยที่หลากหลาย
โดยพิจารณาจากขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญดานตางๆ รวมถึง
สำรวจความคิดเห็นของลูกคาและการที่บริษัทและเจาหนาที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ โดย บล.ทิสโกไดรบั รางวัลดังกลาวติดตอกันเปนเวลา 3 ปซอ น
(2555 – 2557)

TISCO Securities received “Outstanding Securities Company Awards - Retail
Investors 2014” from the SET Awards 2014, organized by the Stock Exchange
of Thailand and Money and Banking Magazine. The award was presented to listed
companies that achieve excellent performance with outstanding ability and good
service to operate as a broker and performance of securities analysis and qualiﬁed
portfolio that cover a wide range of securities based on quantitative and qualitative
data on the key areas. The survey of clients and good practiced policy and guidelines
by its staﬀ are also in the areas of consideration. TISCO Securities has received
this award for the 3rd consecutive year (2012-2014).
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รางวัลบริษัทหลักทรัพยดีเดน
ดานการใหบริการแกนักลงทุนสถาบัน 2557
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพยดีเดน ดานการใหบริการแก
นักลงทุนสถาบัน 2557” (Outstanding Securities Company Awards - Institutional
Investors 2014) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ซึง่ จัดขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลทีม่ อบให
แก บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ที่ มี ผ ลการดำเนิ น งานดี เ ด น และมี คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ดี แ ละผลงาน
การวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพยที่หลากหลาย โดยพิจารณา
จากข อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพจากผลงานสำคั ญ ด า นต า งๆ รวมถึ ง สำรวจ
ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค า และการที่ บ ริ ษั ท และเจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ โดย บล.ทิสโก ไดรบั รางวัลดังกลาวติดตอกันเปนเวลา 2 ปซอ น
(2556 – 2557)

SET Awards 2014: Outstanding Securities Company Awards –
Institutional Investors
TISCO Securities received “Outstanding Securities Company Awards – Institutional
Investors 2014” from the SET Awards 2014, organized by the Stock Exchange of
Thailand and Money and Banking Magazine. The award was presented to listed
companies that achieve excellent performance with outstanding ability and good
service to operate as a broker and performance of securities analysis and qualiﬁed
portfolio that cover a wide range of securities based on quantitative and qualitative
data on the key areas. The survey of clients and good practiced policy and
guidelines by its staﬀ are also in the areas of consideration. TISCO Securities has
received this award for the 2nd consecutive year (2013-2014).

พัฒนาการที่สำคัญ
TISCO Key Milestones

2512 1969

กอตัง้ เปน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย แหงแรกในประเทศ
ไทย โดยมีธนาคารพาณิชยขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา
(Bankers Trust New York) เปนผูถือหุนใหญ
Established as Thailand’s ﬁrst ﬁnance and securities
company with Bankers Trust New York as major
shareholder.
ริเริม่ บริการ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เปนครัง้ แรกในไทย
Started oﬀering Thailand’s ﬁrst Provident Fund
management service.

2516 1973

ริเริ่มใหบริการ สินเชื่อเชาซื้อรถยนต แกลูกคารายยอย
เปนครั้งแรกในประเทศไทย
Launched Thailand’s ﬁrst auto hire purchase service
for retail clients.

2513 1970

ริเริ่มการคำนวณ ดัชนีราคาหุนทิสโก (TISCO Price
Index) ดัชนีราคาหุนตัวแรกของประเทศไทย
Launched TISCO Price Index – the country’s ﬁrst
price index for the stock market.
ริเริ่มสะสม งานศิลปะรวมสมัย (TISCO Art Collection)
ชิ้นแรก
Initiated TISCO Art Collection for Thai contemporary
art.

กอตัง้ บริษทั หลักทรัพย ไทยคา จำกัด เพือ่ ดำเนินธุรกิจ
ดานหลักทรัพยโดยเฉพาะ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด
Established TISCO Securities Co., Ltd. to operate
in all securities businesses.
เปนสมาชิกผูร ว มกอตัง้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Founding member of the Stock Exchange of
Thailand.

2521 1978

กอตัง้ บริษทั ไฮเวย จำกัด เพือ่ ประกอบธุรกิจใหสนิ เชือ่
เชาซื้อรถจักรยานยนต
Established Hi-Way Co., Ltd. to operate motorcycle
hire purchase business.
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2525 1982

กอตั้ง มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล เพื่อดำเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน
Established TISCO Foundation for Charity.

2536 1993

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด
Became a public company.

2538 1995

เปดสำนักอำนวยสินเชื่อภูมิภาคใน 8 จังหวัด
Expanded 8 loan oﬃces nationwide.

2526 1983

จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
Listed on the Stock Exchange of Thailand.

2547 2004

เปนบริษัทเงินทุนแหงแรกที่ไดรับอนุญาตใหยกระดับ
เปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศใชในเดือนตุลาคม 2547
Became the ﬁrst ﬁnance company to upgrade its
status to a commercial bank under the Bank of
Thailand’s Financial Master Plan in October 2004.

2535 1992

กอตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บริหารทุนไทย จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม
ภายหลังเปลีย่ นชือ่ เปน บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน
ทิสโก จำกัด
Established Thai Capital Management Co., Ltd. to
operate fund management services. The name was
later changed to TISCO Asset Management Co., Ltd.

2548 2005

เริ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย ตั้ ง แต วั น ที่ 1
กรกฎาคม ภายใตชื่อ ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
Started oﬀering commercial bank service under
the name of TISCO Bank Plc. since July 1st.

2551 2008

2552 2009

เขาซือ้ กิจการ บริษทั ไพรมัส ลีสซิง่ จำกัด ซึง่ เปนผูด ำเนิน
ธุรกิจใหสนิ เชือ่ เชาซือ้ รถยนตในเครือฟอรด มาสดา และ
วอลโว ซึ่งมีสินทรัพยประมาณ 7,000 ลานบาท
Acquired Primus Leasing Co., Ltd., an auto hire
purchase company for Ford, Mazda, and Volvo,
worth 7,000 Million Baht.
ซื้อสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ซึง่ เปนผูด ำเนินธุรกิจใหสนิ เชือ่ เชาซือ้ รถยนต
ในกลุม เจนเนอรัล มอเตอรส มูลคารวมประมาณ 1,750
ลานบาท
Acquired auto hire purchase loans from GMAC
(Thailand) Co. Ltd., a company of General Motors
Group, worth 1,750 Million Baht.

2553 2010

ขยายธุรกิจสินเชื่อรายยอย ภายใต บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง
จำกัด เพือ่ ใหบริการสินเชือ่ รถใชแลว และ สินเชือ่ จำนำ
ทะเบียนรถยนต แกลกู คาในเขตปริมณฑล และภูมภิ าค
Expanded retail banking business under the
operation of TISCO Leasing Co., Ltd. to oﬀer used
car loans and auto cash loans to clients nationwide.
กอตั้ง บริษัท ศูนยการเรียนรูทิสโก จำกัด (TISCO
Learning Center) เพื่อดำเนินการดานการพัฒนา
ความสามารถและทักษะของบุคลากรในกลุมทิสโก
โดยเฉพาะ ใหสอดคลองกับกลยุทธองคกรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
Established TISCO Learning Center to set
direction and enhance skills of TISCO personnel in
line with organizational strategies in both the short
and long term.

2554 2011

เปดบริการ TISCO Wealth ใหคำปรึกษาการลงทุนแบบ
One Stop Service แกลกู คาทีม่ พี อรตลงทุน 5 ลานบาท
ขึ้นไป
Established TISCO Wealth offering investment
advisory in one stop service to clients with more
than 5 Million Baht investment portfolio.
กอตัง้ “ศูนยวเิ คราะหเศรษฐกิจและกลยุทธ” (Economic
Strategy Unit) เพื่อใหบริการงานวิจัยและที่ปรึกษา
ทางดานเศรษฐกิจในทุกมิติแกลูกคา
Established an Economic Strategy Unit to oﬀer all
aspects of economic research and advisory services
to clients.

Annual Review 2014

ปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเปน
แหงแรก โดยมีบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด
(มหาชน) เปนบริษทั แม ถือหุน โดยตรงในบริษทั ยอยใน
กลุมทั้งหมด
Became a holding company. Established TISCO
Financial Group Plc. As a parent company of all
subsidiaries.
รวมทุนกับผูถือหุนญี่ปุน กอตั้ง บริษัท ทิสโก โตเกียว
ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อใหบริการสินเชื่อลีสซิ่งแกกลุมลูกคา
นิติบุคคลญี่ปุนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
Joint ventured with a Japanese partner to establish
TISCO Tokyo Leasing Co., Ltd. oﬀering leasing
services to Japanese juristic persons in Thailand.
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2555 2012

ขยายช อ งทางบริการ ผานสาขาธนาคารทิสโกและ
สาขาสำนักอำนวยสินเชือ่ เพิม่ เปน 87 แหงทัว่ ประเทศ
ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในสวนภูมิภาคที่เปน
เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
Expanded service channels, totaled to 87 TISCO
Bank branches and loan oﬃces in Bangkok and
strategic provinces.
ร ว มกั บ กลุ ม ธนาคารดอยซ แ บงก จั ด ตั้ ง “บริ ษั ท
หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ ทิสโก” เพื่อให
บริ ก ารด า นงานวิ จั ย และที่ ป รึ ก ษาลงทุ น ให แ ก
ลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ
“Collaborated” with Deutsche Bank to establish
“Deutsche TISCO Investment Advisory Company
Limited” to oﬀer equity research and advisory
services to both local and foreign institutional
investors.

2557 2014

เปดบริการซือ้ ขายหลักทรัพยตา งประเทศ TISCO Global
Trade เพื่อใหบริการแกลูกคาที่ตองการลงทุนในบริษัท
ชั้นนำทั่วโลก
Launched TISCO Global Trade to provide foreign
brokerage services.
ขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ ภายใตแบรนด “สมหวัง
เงินสัง่ ได” ดำเนินงานโดยบริษทั ไฮเวย ซึง่ เปนบริษทั ยอย
Penetrated to microfinance segment focusing
provincial areas, under a brand namely “Somwang”
which is operated by Hi-Way, Co., Ltd.

2556 2013

ปรับแผนบริหารเงินทุนรับธุรกิจเติบโต โดยเสนอผูถ อื หุน
จายปนผลและออกใบแสดงสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุน
(Transferable Subscription Right : TSR)
Developed its capital management plan in response
to fast-growing businesses and proposed the
dividend payout to shareholders. TISCO also issued
the warrants for TSR (Transferable Subscription
Rights).
พัฒนาการสื่อสารแบรนด ปรับโลโก เพิ่มสัญลักษณ
วงกลมสีน้ำเงิน สื่อถึงการสรางโอกาสใหผูเกี่ยวของ
Refreshed brand image by adding blue symbol
to the original logo to convey the creation of
opportunities.
ขยายบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม ดวย โครงการ
ใหความรูท างการเงิน แกเยาวชน ชุมชน และสาธารณชน
(Social Financial Literacy)
Expanded its corporate social responsibility role
in providing social ﬁnancial literacy to Thai youth,
community and society.

สาระสำคัญทางการเงิน
Financial Highlights

ลานบาท Million Baht

2555
2012
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ Total Loans and Receivables
สินทรัพยรวม Total Assets
เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น
Total Deposits and Short-term Borrowings
เงินกูยืม Borrowings
หนี้สินรวม Total Liabilities
สวนของเจาของ Total Shareholders’ Equity

ผลการดำเนินงาน Financial Performance

รายไดดอกเบี้ยรวม Interest Income
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ Net Interest Income
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสุทธิ Non Interest Income - net
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย Non Interest Expenses
กำไรจากการดำเนินงานกอนรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
Pre-Provision Operating Proﬁt
คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ Provision Expense
กำไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย
Pre-tax and Minority Interest Proﬁt
กำไรสุทธิ Net Proﬁt
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
Basic Earnings Per Share (Baht)
มูลคาสุทธิตามบัญชีตอหุน (บาท) Book Value Per Share (Baht)
เงินปนผลตอหุน (บาท) Dividends Per Share (Baht)

2557
2014

243,808 286,415 262,784
285,932 353,406 317,674
239,348 299,483 264,147
8,354
267,681
18,251

8,243
6,643
330,352 291,850
23,054 25,824

14,981
6,940
6,126
(6,388)
6,678

18,961
8,817
6,838
(6,166)
9,490

18,891
9,540
6,084
(5,880)
9,744

(1,910)
4,768

(4,141)
5,349

(4,426)
5,318

3,705
5.09

4,249
5.55

4,250
5.31

25.07
2.40

28.79
2.00

32.25
2.00
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2013
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2555
2012
อัตราสวนทางการเงิน Financial Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
Return on Average Assets (ROAA)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย
Return on Average Equity (ROAE)
สวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อ Loan Spread
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ Net Interest Margin
อัตราสวนคาใชจายตอรายได Cost-to-income Ratio
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
Capital Adequacy Ratio (CAR)
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
Tier I Capital Ratio
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป (บล.ทิสโก)
Net Capital Rule (TISCO Securities)
อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวม
Non-performing Loans to Total Loans
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
Coverage Ratio
อัตราการจายเงินปนผล Dividend Payout Ratio

จำนวนสาขาและพนักงาน Branches and Employees
จำนวนสาขาธนาคาร Bank Branches
จำนวนพนักงาน Employees

2556
2013

2557
2014

1.5%

1.3%

1.3%

21.5%

20.6%

17.4%

3.0%
2.8%
42.6%
13.3%

3.1%
2.8%
35.7%
13.4%

3.3%
2.9%
36.5%
16.8%

9.0%

9.1%

12.5%

52.4%

58.7%

54.7%

1.3%

1.7%

2.6%

164.7%

127.5%

103.0%

47.0%

37.7%

37.7%

49
3,679

52
4,156

56
4,244

อันดับความนาเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
Credit Rating by TRIS Rating Limited
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

TISCO Financial Group Public Co., Ltd.
อันดับเครดิตองคกร Company Rating
แนวโนมอันดับเครดิต Rating Outlook

AStable

AStable

AStable

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) TISCO Bank Public Co., Ltd.
อันดับเครดิตองคกร Company Rating
แนวโนมอันดับเครดิต Rating Outlook
อันดับเครดิตหุนกูไมมีประกัน Issue Ratings
TISCO205A: หุนกูดอยสิทธิ 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2563
Bt 1,000 Million Subordinated Debentures Due 2020
TISCO20DA: หุนกูดอยสิทธิ 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2563
Bt 1,000 Million Subordinated Debentures Due 2020
TISCO223A: หุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 1/2555
มูลคา 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2565
Bt 1,000 Million Subordinated Debentures
no. 1/2012 Due 2022
TISCO22DA: หุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 2/2555
มูลคา 1,243 ลานบาท ไถถอนป 2565
Bt 1,243 Million Subordinated Debentures
no. 2/2012 Due 2022
หุนกูระยะสั้นวงเงินไมเกิน 20,000 ลานบาท ไถถอนป 2557
Up to 20,000 Million Baht Senior Debentures Due 2014

2555
2012

2556
2013

2557
2014

A
Stable

A
Stable

A
Stable

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

BBB+

A-

A-

A-

-

A

A
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ผลสรุปทางการเงิน
Financial Summary
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งบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position
สินทรัพย Assets
เงินสด Cash
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
Interbank and money market items - net
เงินลงทุนสุทธิ Investments - net
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
Investments in subsidiaries and associate - net
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
Loans to customers and accrued interest receivables
หัก: รายไดรอตัดบัญชี Less: Deferred revenue
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
Less: Allowance for doubtful accounts
สินทรัพยอื่น Other assets
รวมสินทรัพย Total assets

หนี้สิน Liabilities

เงินฝาก Deposits
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
Interbank and money market items - net
เงินกูยืมระยะสั้น Short-term borrowings
เงินกูยืมระยะยาว Long-term borrowings
หนี้สินอื่น Other liabilities
รวมหนี้สิน Total liabilities

สวนของเจาของ Shareholders’ Equity

ทุนที่ออกและชำระแลว Issued and paid-up
สวนเกินมูลคาหุนและองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
Share premium and other component of shareholders’ equity
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
Non-controlling interest of the subsidiaries
กำไรสะสม Retained earnings
รวมสวนของเจาของ Total shareholders’ equity

ลานบาท Million Baht

2555
2012

2556
2013

2557
2014

1,046
31,178

1,131
53,214

1,180
38,058

7,016
125

11,490
157

14,795
207

268,622

314,869 286,590

(24,461)
(5,099)

(27,918) (23,233)
(6,331) (6,950)

7,507
285,932

6,795
7,027
353,406 317,674

219,824
9,673

264,642 205,384
12,183 10,897

19,524
8,354
10,417
267,792

34,841 58,763
8,243
6,643
10,443 10,162
330,352 291,850

7,279
1,040

8,007
2,589

8,007
2,699

54

67

93

9,877
18,251

12,392
23,054

15,025
25,824

งบกำไรขาดทุน Income Statement

รายไดดอกเบี้ย Interest income
คาใชจายดอกเบี้ย Interest expenses
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ Net interest income
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสุทธิ Non interest income - net
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย Non interest expenses
กำไรกอนโอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
Pre-provision operating proﬁt
คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ Provision expense
กำไรกอนหักภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย
Pre-tax and Minority Interest Proﬁt
คาใชจายภาษีเงินได Income tax expenses
กำไรกอนหักสวนของผูถือหุนสวนนอย
Proﬁt before minority interest
กำไรสุทธิสำหรับป Net proﬁt for the year
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) Basic earnings per share (Baht)

โครงสรางรายไดดอกเบี้ย Breakdown of Interest Income
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
Hire purchase and ﬁnancial lease income
เงินใหสินเชื่อ Interest on loan
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
Interest on interbank and money market
เงินลงทุน Investment
รวมรายไดดอกเบี้ย Total interest income

2555
2012

2556
2013

2557
2014

14,981
(8,042)
6,940
6,126
(6,388)
6,678

18,961
(10,144)
8,817
6,838
(6,166)
9,490

18,891
(9,351)
9,540
6,084
(5,880)
9,744

(1,909)
4,768

(4,141)
5,349

(4,426)
5,318

(1,061)
3,708

(1,041)
4,308

(1,043)
4,274

3,705
5.09

4,249
5.55

4,250
5.31

9,598

11,852

11,654

4,478
731

5,896
996

6,157
675

175
14,981

217
18,961

405
18,891
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โครงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
Breakdown of Non interest Income

คาธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย Banking fees
คาธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุน Asset management fees
คานายหนาคาหลักทรัพย Brokerage fees
คาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจ Investment banking fees
รวมรายไดคาธรรมเนียมกอนรายการลงทุน
Total non interest income from core businesses
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
Gain (loss) on investments
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
Share of proﬁt from investment using equity method
รายไดจากเงินปนผล
Dividend income
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
Total non interest income

โครงสรางเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น
Breakdown of Deposits and Short-term Borrowings
เงินฝากจายคืนเมื่อทวงถาม Current deposits
เงินฝากออมทรัพย Savings deposits
เงินฝากประจำ Fixed deposits
เงินกูยืมระยะสั้น Short-term borrowings
รวมเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น
Total deposits and short-term borrowings

โครงสรางเงินใหสินเชื่อ Breakdown of Loan Portfolio
สินเชื่อรายยอย Retail loans
สินเชื่อธุรกิจเชาซื้อ Hire purchase loans
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค Consumer loans
สินเชื่อเพื่อการเคหะ Mortgage loans
สินเชื่อธุรกิจ Corporate loans
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม Commercial loans
สินเชื่ออื่นๆ Other loans
รวมเงินใหสินเชื่อ Total loans

2555
2012

2556
2013

2557
2014

4,214
851
786
158
6,010

4,479
873
1,066
73
6,491

3,844
1,088
912
12
5,855

288

428

291

24

46

52

83

99

97

6,405

7,064

6,296

2,762
28,140
188,921
19,524
239,347

2,482
2,917
40,751 49,606
221,408 152,860
34,841 58,763
299,483 264,147

171,035
158,868
10,712
1,456
41,044
25,268
6,461
243,808

199,237 182,105
183,385 165,706
14,424 15,088
1,428
1,311
49,439 50,907
31,212 22,778
6,526
6,993
286,415 262,784
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